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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir 
keitimas“  paslauga teikiama: 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
3. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims 
4. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
5. Fiziniams užsienio asmenims; 
6. Juridiniams užsienio asmenims. 

 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir 
keitimas“  sudaro šios paslaugos:   

 S.08.1. Numerių žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų 
planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, 
butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas; 

 S.08.2. Numerių žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų 
planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, 
butams, patalpoms ir korpusams panaikinimas. 

 
S.08.1 Paslaugos rezultatas yra: 

► Suteiktas numeris žemės sklypui, pastatui, pastatų kompleksui, butui, patalpai ar korpusui; 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl numerio žemės sklypui, pastatui, pastatų kompleksui, 

butui, patalpai ar korpusui suteikimo. 

 

S.08.2 Paslaugos rezultatas yra: 
► Panaikintas numeris žemės sklypui, pastatui, pastatų kompleksui, butui, patalpai ar 

korpusui; 
► Raštas apie neigiamą sprendimą dėl numerio žemės sklypui, pastatui, pastatų kompleksui, 

butui, patalpai ar korpusui panaikinimo. 
 
Pastaba. Šiame funkcinių reikalavimų dokumente aprašomos paslaugos apima tik numerių žemės 
sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus 
leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams 
suteikimą, keitimą ir panaikinimą. Kai kuriose SI (pvz., Kauno m. Urbanistikos ir architektūros 
skyrius) tas pats skyrius teikia ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams 
suteikimo, keitimo paslaugas. Šios paslaugos nepatenka į šiame dokumente aprašomų paslaugų 
apimtį.
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir 
keitimas“ procesas 

  f

 
1 pav. S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“  proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.08. „Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų priėmimas“ funkciniai 
reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugų grupę „Numerių žemės sklypams, pastatams, 
pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas, keitimas ir panaikinimas“. 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_2 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pasirenkama savivaldybė, kuriai turės būti perduotas prašymas; 
► Jei reikalinga, pasirenkama seniūnija, kuriai turės būti perduotas prašymas; 
► Pasirenkama paslauga; 
► Prisijungus kaip FA, pasirenkama už ką (už pareiškėją ar už atstovaujamą fizinį arba juridinį asmenį) teikiamas 

prašymas; 
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_3 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_4 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo 
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 

5 – Automatinis 
tikrinimas 

S_REIK_5 Šiame sub-procese automatiškai gaunami: 

► nekilnojamojo daikto duomenys iš NTR; 
► statybą leidžiančio dokumento duomenys iš IS „Infostatyba“. 

S_REIK_6 Jeigu su Registrų centru nebus suderinta galimybė realizuoti duomenų apsikeitimo sąsają tarp VIISP ir NTR, tokiu atveju 
duomenis, kurie būtų gaunami iš NTR, pareiškėjui turi būti sudaryta galimybė nurodyti prašymo formoje, o dokumentus, 
gaunamus iš NTR (NTR objekto planus, NTR  centrinio duomenų banko išrašus), prisegti kaip priedus prie prašymo. 

6 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_7 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas. Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines 
paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS.  

S_REIK_8 Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENO“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_9 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 

8 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_10 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą. 

9 - Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_11 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ priėmimo, per 
kurį nepatikslinus duomenų, VIISP automatiškai atmeta prašymą, apie tai informuodamas savivaldybės specialistą ir 
pareiškėją. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus 
sprendimo patikslinti metu SI specialistas gali nustatytą terminą pakeisti. 

10 – :BP.06 
Institucijos 
informavimas 
dėl automatinio 
prašymo 
atmetimo 

S_REIK_12 Šiame procese VIISP perduoda informaciją į SI DVS apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas. Perduodamame pranešime turi būti pateikiama, koks terminas buvo nurodytas pareiškėjui. 

11 - Informuoti 
paslaugos 
gavėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_13 Šiame procese VIISP informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas.  
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 
  

 
2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema 
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 - Pasirinkti 
paslaugą, 

Jei reikalinga, 
pasirinkti 
savivaldybę ir / ar 
seniūniją, nurodyti 
NT objekto adresą  

pasirinkti, už ką 
teikiamas 
prašymas,  

S_REIK_14 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 

► Jei reikalinga, savivaldybę; 
► Jei reikalinga, seniūniją; 
► Jei reikalinga, NT objekto adresą; 
► Paslaugą: 

► (S.08.1) Numerių žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo 
dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir 
korpusams suteikimas ir keitimas; 

► (S.08.2) Numerių žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo 
dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir 
korpusams panaikinimas; 

► Požymį, ar prašymą teikia: 

► Fizinis asmuo už save; 
► Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti JA kodą; 
► Įgaliotas asmuo atstovauti fiziniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą; 
► Įgaliotas asmuo atstovauti juridiniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Jei reikalinga, nurodyti savivaldybę, kuriai teikiamas prašymas; 
► Jei reikalinga, nurodyti seniūniją, kuriai teikiamas prašymas; 
► Jei reikalinga, NT objekto adresą; 
► Pasirinkti vieną paslaugą; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir yra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

S_REIK_15 Pasirinkti savivaldybę, kuriai teikiamas prašymas, reikalinga tik tuo atveju, jei konkrečiu paslaugos teikimo atveju nėra 
reikalinga pateikti NT objekto adreso. Atvejai, kai nėra reikalinga nurodyti NT objekto adresą, įvardinti prie reikalavimo 
S_REIK_17. 

Jei konkrečiu paslaugos teikimo atveju yra reikalinga pateikti NT objekto adresą, savivaldybę, kuriai teikiamas 
prašymas, VIISP turi nustatyti automatiškai pagal pateiktą NT objekto adresą. 

S_REIK_16 Pasirinkti seniūniją reikalinga tik tuo atveju, kai savivaldybė dalį numerių suteikimo funkcijos yra perdavusi seniūnijoms ir 
prašoma suteikti paslauga yra seniūnijos funkcija. Kitais atvejais pasirinkti seniūnijos neturi būti prašoma. Atvejai, kai 
savivaldybė dalį numerių suteikimo funkcijos yra perdavusi seniūnijoms, įvardinti prie reikalavimo S_REIK_39. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

S_REIK_17 NT objekto adresą nėra reikalinga nurodyti, jei: 

•  Lauke „Pasirinkite atvejį:“ pasirinkta reikšmė „Pastatas/ pastatų kompleksas, kuriam dar nebuvo suteiktas numeris 
(naujai pastatytas, arba kuriam dar nebuvo suteiktas atskiras adreso numeris)“ ir lauke „Ar pastatui / pastatų 
kompleksui yra suformuotas sklypas ir jam suteiktas adresas“ pasirinkta reikšmė „Ne“. 

• Lauke „Pasirinkite atvejį:“ pasirinkta reikšmė „Naujas korpusas“ ir lauke „Ar pastatų kompleksui, kuriame yra 
korpusas (-ai), yra suteiktas numeris?“ pasirinkta reikšmė „ne“. 

• Lauke „Pasirinkite atvejį“ pasirinkta reikšmė „Žemės sklypui dar nebuvo suteiktas numeris“. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_18 Duomenų iš GR užklausiama tais atvejais, kai paraišką teikia fizinis asmuo arba paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo. 

Duomenų iš JAR užklausiama tais atvejais, kai paraišką teikia juridinis asmuo arba paslaugos gavėjas yra juridinis 
asmuo. 

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_20 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Gauti 
duomenis  

iš JAR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – Ar reikalinga 
užklausa į NTR? 

S_REIK_23 Jei pareiškėjas nurodo NT objekto adresą, prašymo pildymo pagal pateiktą adresą metu vykdoma duomenų užklausa į 
NTR. Iš NTR gaunami visi NT registrai (objekto registro numeris bei tipas), esantys pateiktu adresu.  
Pagal pareiškėjo nurodytą NT objekto adresą neturi būti vykdoma duomenų užklausa į NTR prašymo pildymo metu, jei  

• Lauke „Pasirinkite atvejį:“ pasirinkta reikšmė „Naujas butas /patalpa“. 

• Lauke „Pasirinkite atvejį:“ pasirinkta reikšmė „Pastatas/ pastatų kompleksas, kuriam dar nebuvo suteiktas numeris 
(naujai pastatytas, arba kuriam dar nebuvo suteiktas atskiras adreso numeris)“ ir lauke „Ar pastatui / pastatų 
kompleksui yra suformuotas sklypas ir jam suteiktas adresas“ pasirinkta reikšmė „Ne“. 

• Lauke „Pasirinkite atvejį:“ pasirinkta reikšmė „Naujas korpusas“ ir lauke „Ar pastatų kompleksui, kuriame yra 
korpusas (-ai), yra suteiktas numeris?“ pasirinkta reikšmė „ne“. 

• Lauke „Pasirinkite atvejį“ pasirinkta reikšmė „Žemės sklypui dar nebuvo suteiktas numeris“. 

2.12 - Užklausti  

duomenų NTR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Nekilnojamojo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

Pagal pateiktą NT objekto adresą iš NTR turi būti gaunami ir pareiškėjui siūlomi šiuo adresu registruotų NT objektų 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

registrai (<Registro numeris> , <Registro tipas>). Pareiškėjas turi pasirinkti vieną iš siūlomų registro numerių. 
Pasirinktas registro numeris su užklausa siunčiamas į NTR, duomenų apie NTR objektą gavimui (žr. Automatinių 
tikrinimų sub-proceso žingsnius nr. 5.3 ir 5.4). 

 

2.13 - Gauti 
duomenis  

iš NTR 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su Nekilnojamojo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.14 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_26 Prašymas automatiškai užpildomas: 

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 

► Iš NTR gautais duomenimis; 

► iš JAR gautais duomenimis; 

► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.15 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_27 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“. 

S_REIK_28 Atsižvelgiant į tai, kad prašymo forma susideda iš didelio skaičiaus skirtingų dalių ir laukų, Diegėjas, vykdydamas detalią 
analizę, turi įvertinti ir pateikti siūlymus dėl patogaus prašymo formos pateikimo pareiškėjui: prašymo formos laukų 
išdėstymo (pvz., numatant atskirus vedlio žingsnius / korteles skirtingoms specifinių laukų grupėms), prašymo formos 
pildymo sekos (pvz., pradžioje pateikiant kontrolinius klausimus, pagal kuriuos susiformuoja prašymo forma) ir kitų 
prašymo formos pildymo aspektų. 

2.17 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_29 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms 
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms). 

 

  

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Automatinio tikrinimo sub-procesas 
 

    
3 pav. Automatinio tikrinimo sub-proceso schema  
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Automatinis tikrinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_30 ► Sub-procesas tęsiamas žingsniais nr. 5.3 ir 5.5, jei prašymo formoje pateikiamas NT objekto unikalusis arba 
registro numeris. Atvejus, kada gali būti pateiktas NT objekto unikalusis arba registro numeris  žr. 
6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI“. 

► Sub-procesas tęsiamas žingsniu nr. 5.7, jei prašymo formoje buvo pateiktas nors vienas statybą leidžiančio 
dokumento numeris. Atvejus, kada gali būti pateiktas statybą leidžiančio dokumento numeris žr. 
6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI“. 

5.3 – Užklausti 
duomenų iš NTR  

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su  Nekilnojamojo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.4 – Gauti 
duomenis iš NTR  

S_REIK_32 Duomenų sąsaja su Nekilnojamojo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.5 – Užklausti 
duomenų iš NTR  

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su Nekilnojamojo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.6 – Gauti 
duomenis iš NTR  

S_REIK_34 Duomenų sąsaja su Nekilnojamojo turto registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.7 – Užklausti 
duomenų iš IS 
„Infostatyba“  

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su  IS „Infostatyba“ yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.8 – Gauti 
duomenis iš IS 
„Infostatyba“  

S_REIK_36 Duomenų sąsaja su IS „Infostatyba“ yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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2.4. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

 

 
4 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

6.2 – Ar gautas 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys? 

S_REIK_37 Tais atvejais, kuomet procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti 
vykdomas 6.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 6.7 žingsnis. 

6.3 – Perduoti 
prašymą į 
institucijos DVS 

S_REIK_38 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_39 Kai kurios savivaldybės dalį numerių suteikimo funkcijos yra perdavusios seniūnijoms. Kam turi būti perduodamas 
prašymas (savivaldybei ar seniūnijai) VIISP nustato automatiškai ir pateikia pareiškėjui pildyti atitinkamus prašymo 
formos laukus: 

► Lauką „Savivaldybė“ – jei konkrečiu paslaugos teikimo atveju nėra reikalinga pateikti NT objekto adreso. 
Paslaugos teikimo atvejai, kai  nėra reikalinga pateikti NT objekto adresą, nurodyti prie reikalavimo S_REIK_16. 

► Lauką „Seniūnija“ – jei išpildomos abi sąlygos: 

► Savivaldybėje, kurioje yra adreso objektas, dėl kurio teikiamas prašymas, numerių suteikimo, 
keitimo ir panaikinimo paslaugą konkrečiam adreso objektui teikia seniūnija. 

► Jei konkrečiu paslaugos teikimo atveju nėra reikalinga pateikti NT objekto adreso. Paslaugos teikimo 
atvejai, kai  nėra reikalinga pateikti NT objekto adresą, nurodyti prie reikalavimo S_REIK_16. 
 

Diegėjas turi sukurti galimybę pateiktą prašymą perduoti svarstymui savivaldybės institucijai arba seniūnijai pagal 
pareiškėjo prašymo formoje pasirinktas reikšmes, priklausomai nuo savivaldybės, kuriai yra teikiamas prašymas. 
 
Pilotinėse SI prašymai turi būti perduodami pagal žemiau pateiktus kriterijus. Nurodoma šiuo metu pilotinių SI taikoma 
tvarka. Konkrečius kriterijus turi sukonfigūruoti diegėjas el. paslaugų diegimo metu pagal savivaldybių pateiktą aktualią 
informaciją.  
 
 Kauno miesto savivaldybė: 

► Prašymus dėl numerių suteikimo butams ir patalpoms nagrinėja seniūnijos specialistai. 

► Prašymus dėl numerių suteikimo pastatams / pastatų kompleksams, korpusams, žemės sklypams,  
nagrinėja SI Urbanistikos ir architektūros skyrius. 

Klaipėdos miesto savivaldybė: 

► Visus prašymus dėl numerių suteikimo butams / patalpoms, pastatams / pastatų kompleksams, korpusams, 
žemės sklypams, nagrinėja SI Geodezijos ir GIS skyrius. 

Ignalinos rajono savivaldybė: 

► Visus prašymus dėl numerių suteikimo butams / patalpoms, pastatams / pastatų kompleksams, korpusams, 
žemės sklypams, nagrinėja SI Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius. 

Širvintų rajono savivaldybė: 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

► Visus prašymus dėl numerių suteikimo butams / patalpoms, pastatams / pastatų kompleksams, korpusams, 
žemės sklypams, nagrinėja SI Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus. 

6.5 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_40 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

6.6 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_41 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kuomet prašymas priskirtas specialistui. Tarpinės paslaugos teikimo 

būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENO“. 

6.7 – Gauti 
sprendimą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_42 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

6.8 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas 

S_REIK_43 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą; 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą. 

6.10 -  :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_44 Tuomet, kai SI pasirenka, kad priimtas sprendimas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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2.5. Prašymo tikslinimo sub-procesas 

  
5 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8.2 –Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- Pastaba: Sub-proceso „Prašymo tikslinimas“ žingsniams taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

8.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

8.5 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.5 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas. 

Pareiškėjo asmens kodas 
perduodamas tik tais 
atvejais, kuomet 
pareiškėjas yra FA. 

 

Paslaugos gavėjo asmens 
kodas perduodamas tik tais 
atvejais, kai prašymą pildo 
asmuo, įgaliotas kito FA. 

2.  2.6 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gimimo data; 
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė 
► Paslaugos gavėjo gimimo data 

Pareiškėjo vardas, pavardė 
gaunami tik tais atvejais, 
kuomet pareiškėjas yra FA. 

 

Paslaugos gavėjo vardas ir 
pavardė gaunami tik tais 
atvejais, kai prašymą pildo 
asmuo, įgaliotas kito FA. 

3.  2.5 – Užklausti duomenų JAR Perduodama į JAR ► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
kodas 

Užklausa siunčiama tik 
tuomet, kai prašymas yra 
teikiamas JA vardu. 

4.  2.6 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
buveinė (adresas) 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
vadovo vardas ir pavardė 

Duomenys yra gaunami tik 
tuomet, kai prašymas yra 
teikiamas JA vardu. 

 

Duomuo „Juridinio asmens 
vadovas“ gaunamas tik tais 
atvejais, kai prašymą teikia 
juridinio asmens vadovas. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

5.  2.11 – Užklausti duomenų NTR Perduodama į NTR ► Tikslus NT objekto adresas  

6.  2.12 – Gauti duomenis iš NTR Gaunama iš NTR ► Registro numeris  
► Unikalusis numeris 
► Registro tipas 

Registro numeris, 
unikalusis numeris ir 
registro tipas gaunamas 
kiekvienam nurodytu 
adresu  surastam registrui. 

7.  5.3 - Užklausti duomenų iš NTR Perduodama į NTR ► Nekilnojamojo turto objekto unikalusis 
numeris 

ARBA 

► Nekilnojamojo turto objekto registro 
numeris 

Į NTR turi būti kreipiamasi 
pagal visus prašyme 
išvardintus unikaliuosius ir 
registro numerius. 

Tais atvejais, kai 
pareiškėjas pažymi vieną 
ar kelis iš pagal NT objekto 
adresą gautų registro 
numerių arba unikaliųjų 
numerių, į NTR neturi būti 
kreipiamasi pagal 
nepažymėtus registro arba 
unikaliuosius numerius. 
Pareiškėjas gali pažymėti 
daugiau, nei vieną registro 
numerį, tik tais atvejais, kai 
yra pateikiamas pastato / 
pastatų komplekso adresas 
(kai pastatai / pastatų 
kompleksai yra dalinami 
arba sujungiami, arba 
prašoma panaikinti pastato/ 
pastatų komplekso adresą). 

8.  5.4 - Gauti duomenis iš NTR Gaunama iš NTR ► Nekilnojamojo daikto adresas 
► Nekilnojamojo daikto tipas 
► Nekilnojamojo daikto  paskirtis 

Iš NTR turi būti gaunami 
visi čia pateikti daikto 
atributai leistini esamam 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Pagal kadastrinių matavimų duomenis 
sudarytas patalpų planas  

► Pagal kadastrinius matavimus 
sudarytas žemės sklypo planas 

► Statybos pabaigos metai 
► Aukštų skaičius 
► Bendras plotas 
► Žemės sklypo plotas 
► Gyvenamasis plotas 
► Tūris 
► Žymėjimas plane 
► Nekilnojamojo daikto istorinė kilmė 
► Nekilnojamojo daikto koordinatės 

daikto tipui. Pvz., jei 
nekilnojamojo daikto tipas 
yra „administracinė 
patalpa“, nebus pateikiami 
atributai „Gyvenamasis 
plotas“ ir „Žemės sklypo 
plotas.“   

9.  5.5 - Užklausti duomenų iš NTR Perduodama į NTR ► Nekilnojamojo turto objekto unikalusis 
numeris 

ARBA 

► Nekilnojamojo turto objekto registro 
numeris 

Į NTR turi būti kreipiamasi 
pagal visus prašyme 
išvardintus unikaliuosius ir 
registro numerius. 

10.  5.6 - Gauti duomenis iš NTR Gaunama iš NTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Nekilnojamojo daikto savininko (-ų) 
vardas (-ai) 

► Nekilnojamojo daikto savininko (-ų) 
pavardė (-ės) 

► Nekilnojamojo daikto savininko (-ų) 
fizinio asmens kodas (-ai) 

► Nekilnojamojo daikto savininko (-ų) 
pavadinimas (-ai) 

► Nekilnojamojo daikto savininko (-ų) 
juridinio asmens kodas (-ai) 

► Nekilnojamojo daikto nuomininko (-ų) 
vardas (-ai) 

► Nekilnojamojo daikto nuomininko (-ų) 
pavardė (-ės) 

► Nekilnojamojo daikto nuomininko (-ų) 
fizinio asmens kodas (-ai) 

► Nekilnojamojo daikto nuomininko (-ų) 
pavadinimas (-ai) 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Nekilnojamojo daikto nuomininko (-ų) 
juridinio asmens kodas (-ai) 

11.  5.7 - Užklausti duomenų iš IS 
„Infostatyba““ 

Perduodama į IS „Infostatyba“ ► Statybą leidžiančio dokumento 
numeris 

 

12.  5.8 - Gauti duomenis iš IS 
„Infostatyba“ 

Gaunama iš IS „Infostatyba“ ► Užsakovo vardas,  
► Užsakovo pavardė,  
► Užsakovo (fizinio asmens) asmens 

kodas 
► Užsakovo pavadinimas 
► Užsakovo (juridinio asmens) asmens 

kodas 
► Statytojo vardas,  
► Statytojo pavardė,  
► Statytojo (fizinio asmens) asmens 

kodas 
► Statytojo pavadinimas 
► Statytojo (juridinio asmens) asmens 

kodas 
► Statinio adresas 

 

13.  6.3 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš NTR gauti duomenys; 
► Iš IS „Infostatyba“ gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

14.  6.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris  

15.  6.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) priskirtas 
prašymas, vardas, pavardė, pareigos ir 
skyrius. 

Tais atvejais, kuomet SI 
DVS nėra tvarkomi 
duomenys apie specialisto 
pareigas arba skyrių, 
pareiškėjui pateikiami tik tie 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

duomenys, kurie tvarkomi 
SI DVS. 

16.  6.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena „Perduota 
svarstymui į Adresų registrą“ 

Gaunama iš SI DVS Požymis, kad SI paskirtas numeris perduotas 
svarstymui į Adresų registrą. 

 

17.  6.7 – Gauti sprendimą iš SI DVS Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodama reikalingų patikslinti 
prašymo laukų sąrašas ir (arba) 
dokumentų, kuriuos reikia pateikti, 
sąrašas); 

► Neigiamas sprendimas; 
► Teigiamas sprendimas. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  Gaunama iš JAR ► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimas 
► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) buveinė (adresas) 
► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) vadovo vardas ir 

pavardė 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. IV-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“  (Žin., 2014, Nr. 1V-178) 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753; 
2004, Nr. 93-3415) patvirtintos Adresų formavimo taisyklės 

Visos 

3.  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin., 2006, Nr. 77-
2975). 

Visos 

4.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, 
Nr. 113-4290) (6 straipsnio 27 punktas, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 18 straipsnio 1 dalis) 

Visos 

5.  Adresų įrašymo į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę tvarka (Žin. 2010, Nr. v-95)  

6.  Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (Žin. 2002, Nr. 534)  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=391601&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236100&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236100&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453824
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453824
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  
 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma automatiškai Automatinis 

(metai, mėnuo, diena) 

Privalomas   

- Savivaldybė Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas Lauko rodymo 
taisykles nurodytos 
prie reikalavimo 
S_REIK_15 

 

- Seniūnija Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas Lauko rodymo 
taisyklės nurodytos 
prie reikalavimų 
S_REIK_16 ir 
S_REIK_39 

Pateikiamos tik pasirinktoje 
savivaldybėje esančios 
seniūnijos 

- Pasirinkite paslaugą: 

• Numerių suteikimas ir keitimas 

• Numerių panaikinimas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas   

- Prašymą teikia: 

• Fizinis asmuo už save 

• Juridinio asmens vadovas 
o Juridinio asmens kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti fiziniam asmeniui: 
o Fizinio asmens (paslaugos gavėjo) kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti juridiniam asmeniui: 
o Juridinio asmens (paslaugos gavėjo) kodas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas pildomas JA 

Kai pareiškėjas (fizinis 
asmuo) prašymą teikia už 
save, pareiškėjo asmens 
kodas gaunamas 
prisijungimo metu. 

Pareiškėjo (fizinio 
asmens) duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai prašymą 
pildo FA. 

Gimimo data Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma duomenimis iš 
naudotojo VIISP paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma duomenimis iš 
naudotojo VIISP paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Paslaugos gavėjo 
(fizinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 
Matomi, kai prašymą 
pildo asmuo, įgaliotas 

Gimimo data Nurodo pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  Pastaba. Jei pareiškėjas yra 
įgaliotas paslaugos gavėjo 
naudojant VIISP įgaliojimų 
komponentę

1
, šie laukai turi 

būti automatiškai užpildomi 
iš GR gautais duomenis. 

Vardas Nurodo pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  

Pavardė Nurodo pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  

                                                
1 Numatoma, kad  VIISP įgaliojimų komponentė bus realizuota projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumų plėtra“ apimtyje iki 2014 m. pabaigos. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

kito FA. 

Paslaugos gavėjo 
(juridinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 
Matomi, kai prašymą 
pildo JA, JA vadovas 
arba JA įgaliotas 
asmuo. 

Juridinio asmens kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš JAR Automatiškai  Privalomas   

Juridinio asmens buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatiškai  Privalomas   

Specifiniai laukai (S.08.1. Numerių suteikimas ir keitimas) 

 Prašymą teikiate kaip: 

• Savininkas 

• Savininko įgaliotas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas   

- Pasirinkite adreso objektą: 

• Butas / patalpa 

• Pastatas / pastatų kompleksas 

• Korpusas 

• Žemės sklypas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas  Jei pasirinkta reikšmė „Butas 
/ patalpa“, kitų reikšmių 
pasirinkti galimybės turi 
nebūti. Jei reikšmė „Butas / 
patalpa“ nepasirinkta, turi 
būti galimybė pasirinkti vieną 
ar daugiau iš likusių reikšmių 
(„Pastatas / pastatų 
kompleksas“, „Korpusas“, 
„Žemės sklypas“). 

- Laukai, rodomi lauke „Pasirinkite adreso objektą“ pasirinkus reikšmę „Butas / patalpa“ (taisyklė taikoma visiems žemiau esantiems laukams iki kito skirsnio) 

Turi būti galimybė šį 
duomens lauką pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą, kartu pildant 
žemiau pateikiamus 
nuo šio duomens lauko 
užpildymo 
priklausančius laukus 

Pasirinkite atvejį: 

• Naujas butas / patalpa 

• Dalinamas butas / patalpa 

• Sujungiami butai / patalpos 

• Butai / patalpos performuojamos 

• Esantys butų ir patalpų numeriai neatitinka aprašo ir/ar 
Adresų formavimo taisyklių reikalavimų“ 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

 

- Ar buvo atlikti buto (-ų) / patalpos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma 
suteikti numerį, kadastriniai matavimai? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Buto / patalpos 
duomenys 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Naujas 
butas / patalpa“  

• Lauke „Ar butas / 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Buto / patalpos nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Statybą leidžiančio dokumento nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
vieną iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

patalpa, kuriai 
prašoma suteikti 
numerį, yra 
įregistruota NT 
registre?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“. 

 
Turi būti galimybė 
duomenų laukų grupę 
pildyti daugiau, nei 
vieną kartą (keliems 
butams / patalpoms). 

Kiti buto / patalpos nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  
kuriam prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė.“ 

Buto / patalpos 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Naujas 
butas / patalpa“  

• Matomi, kai lauke 
„Ar butas / patalpa, 
kuriai prašoma 
suteikti numerį, yra 
įregistruota NT 
registre?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

Pastato, kuriame yra butas /  
patalpa, adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite pastato, kuriame 
yra butas (-ai) / patalpa (-os) 
(kuriai (-ioms) prašote 
suteikti adreso numerį (-ius)) 
adresą“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas 

Korpusas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

Buto / patalpos numeris (žymėjimas) plane  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei laukuose 
„Butų / patalpų 
schemos ir planai“ yra 
prisegtas nors vienas 
dokumentas 

Turi būti galimybė duomens 
lauką pildyti daugiau, nei 
vieną kartą (keliems butams 
/ patalpoms). 

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite butų / patalpų 
(kurioms prašote suteikti 
adreso numerius) numerius 
(žymėjimus) prie prašymo 
prisegamame naujai 
formuojamų butų / patalpų 
plane (-uose)“ 

Buto (-ų) / patalpos (-ų) 
nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio dokumento nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
vieną iš duomenų laukų 

Turi būti galimybė 
duomens lauką pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą (keliems butams 
/ patalpoms). 

Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto (-ų) / patalpos 
(-ų) kuriai (-ioms) prašote 
suteikti adreso numerį (-ius), 
statybą leidžiančio 
dokumento (-ų) nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus.“ 

Kiti buto (-ų) / patalpos (-ų) 
nuosavybę įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Butų / patalpų schemos 
ir planai 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo schemos  su  
formuojamų patalpų ar butų numeriais 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą  bent prie 
vieno iš duomenų laukų 

Rodomi, jei lauke 
statybą leidžiančio 
dokumento nr. nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
nr. 

Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite butų / patalpų, 
kurioms prašote suteikti 
numerį, schemas, aukšto (-
ų) planus su formuojamų 
butų / patalpų numeriais 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 

Kiti planai /  schemos Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 
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29 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

versijos).“ 

Taisyklės duomenų 
grupei: 

Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Dalinamas butas / 
patalpa“  

 

Dalinamo buto / patalpos 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas 

 

 

 Pagal pateiktą buto / 
patalpos adresą iš NTR turi 
būti gaunami ir pareiškėjui 
siūlomi šiuo adresu 
registruotų NT objektų 
registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno buto/ 
patalpos adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite dalinamo buto / 
patalpos adresą.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Korpusas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Buto / patalpos numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris> <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite dalinamo buto / 
patalpos registro numerį NT 
registre.“ 

Buto / patalpos 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Dalinamas butas / 
patalpa“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti buto / 
patalpos, kuriai 
prašoma suteikti 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“. 

Buto / patalpos nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą 
leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
vieną iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 
kuriai prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
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formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

numerį, kadastriniai 
matavimai?” 
pasirinkta reikšmė 
„taip“. 

Kiti buto / 
patalpos 
nuosavybę 
įrodantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė“ 

Buto / patalpos 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Dalinamas butas / 
patalpa“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti buto / 
patalpos, kuriai 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?” 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

Buto / patalpos numeris (žymėjimas) plane  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei laukuose 
„Butų / patalpų 
schemos ir planai“ yra 
prisegtas nors vienas 
dokumentas 

Turi būti galimybė duomens 
lauką pildyti daugiau, nei 
vieną kartą (keliems butams 
/ patalpoms). 

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite butų / patalpų 
(kurioms prašote suteikti 
adreso numerius) numerius 
(žymėjimus) prie prašymo 
prisegamame naujai 
formuojamų butų / patalpų 
plane (-uose)“ 

Buto / patalpos nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
vieną iš duomenų laukų  

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 
kuriai prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė“ 

Kiti buto / patalpos 
nuosavybę 
įrodantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Butų / patalpų schemos ir planai Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro 
objektų formavimo 
schemos  su  
formuojamų patalpų 
ar butų numeriais 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą  bent prie 
vieno iš duomenų laukų 

Rodomi, jei lauke 
statybą leidžiančio 
dokumento nr. nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
nr. 

Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite butų / patalpų, 
kurioms prašote suteikti 
numerį, schemas (tinka 
skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos).“ 

Kiti planai /  
schemos 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 

Taisyklės duomenų 
grupei: 

Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 

Sujungiamo buto / patalpos adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas  Pagal pateiktą buto / 
patalpos adresą iš NTR turi 
būti gaunami ir pareiškėjui 
siūlomi šiuo adresu 
registruotų NT objektų 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

reikšmė 
„Sujungiami butai / 
patalpos“  

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 
registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno buto/ 
patalpos adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite sujungiamų butų 
/ patalpų adresus.“ 

Korpusas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Butas / patalpa Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite sujungiamo buto 
/ patalpos registro numerį 
NT registre.“ 

Buto / patalpos 
duomenys 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Sujungiami butai / 
patalpos“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti buto / 
patalpos, kuriai 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“. 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas 

 

Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Buto / patalpos nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
vieną iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 
kuriai prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė.“ 

Kiti buto / patalpos 
nuosavybę 
įrodantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Buto / patalpos Naujai formuojamo buto / patalpos numeris (žymėjimas) plane  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei laukuose 
„Butų / patalpų 

Turi būti galimybė duomens 
lauką pildyti daugiau, nei 
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S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

duomenys 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Sujungiami butai / 
patalpos“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti buto / 
patalpos, kuriai 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

schemos ir planai“ yra 
prisegtas nors vienas 
dokumentas 

vieną kartą (keliems butams 
/ patalpoms). 

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite butų / patalpų 
(kurioms prašote suteikti 
adreso numerius) numerius 
(žymėjimus) prie prašymo 
prisegamame naujai 
formuojamų butų / patalpų 
plane (-uose)“ 

Buto / patalpos nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Statybą leidžiančio dokumento nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 
kuriai prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė“ 

Kiti buto / patalpos nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Butų / patalpų schemos ir 
planai 

Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo 
schemos  su  formuojamų patalpų 
ar butų numeriais 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą bent prie 
vieno iš duomenų laukų 

Rodomas, jei lauke 
„Statybą leidžiančio 
dokumento nr.“ nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
numeris 

Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite butų / patalpų, 
kurioms prašote suteikti 
numerį, schemas (tinka 
skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos).“ 

Kitos schemos ir planai Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Butai / 
patalpos 
performuojamos“  

Esamas performuojamo buto 
/ patalpos adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas 

 

 

 Pagal pateiktą buto / 
patalpos adresą iš NTR turi 
būti gaunami ir pareiškėjui 
siūlomi šiuo adresu 
registruotų NT objektų 
registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno buto/ 
patalpos adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite dalinamo buto / 
patalpos adresą.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Korpusas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Buto / patalpos numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Pateiktu adresu randami NT registrai: Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
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formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

<Registro numeris>  <Registro tipas> reikšmių sąrašo siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite performuojamo 
buto / patalpos registro 
numerį NT registre.“ 

Buto / patalpos 
duomenys 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Butai / 
patalpos 
performuojamos“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti buto / 
patalpos, kuriai 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“. 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas 

 

Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Buto / patalpos nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Statybą leidžiančio dokumento nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 
kuriai prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė“ 

Kiti buto / patalpos nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 

Buto / patalpos 
duomenys 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Butai / 
patalpos 
performuojamos“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti buto / 
patalpos, kuriai 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 

Naujai formuojamo buto / patalpos numeris (žymėjimas) plane  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 
Privalomas 

Rodomas, jei laukuose 
„Butų / patalpų 
schemos ir planai“ yra 
prisegtas nors vienas 
dokumentas 

Turi būti galimybė duomens 
lauką pildyti daugiau, nei 
vieną kartą (keliems butams 
/ patalpoms). 

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite butų / patalpų 
(kurioms prašote suteikti 
adreso numerius) numerius 
(žymėjimus) prie prašymo 
prisegamame naujai 
formuojamų butų / patalpų 
plane (-uose)“ 

Buto / patalpos nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų  

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite buto / patalpos, 



Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

34 psl. iš 101 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

pasirinkta reikšmė 
„Ne“. 

Kiti buto / patalpos 
nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  
kuriai prašote suteikti 
numerį, statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus buto / 
patalpos nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama buto / patalpos 
nuosavybė“ 

Butų / patalpų schemos ir planai Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų 
formavimo schemos  
su  formuojamų 
patalpų ar butų 
numeriais 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą  bent prie 
vieno iš duomenų laukų 

Rodomi, jei lauke 
statybą leidžiančio 
dokumento nr. nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
numeris 

Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite butų / patalpų, 
kurioms prašote suteikti 
numerį, schemas (tinka 
skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos).“ 

Kiti planai /  schemos Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 

Buto / patalpos 
duomenys 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Esantys 
butų ir patalpų 
numeriai neatitinka 
aprašo ir/ar Adresų 
formavimo taisyklių 
reikalavimų“  

 

Esamas buto / patalpos adresas 
Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas 

 

 

 Pagal pateiktą buto / 
patalpos adresą iš NTR turi 
būti gaunami ir pareiškėjui 
siūlomi šiuo adresu 
registruotų NT objektų 
registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno buto/ 
patalpos adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite dalinamo buto / 
patalpos adresą.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Korpusas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Butas / patalpa Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite performuojamo 
buto / patalpos registro 
numerį NT registre.“ 
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formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

- Laukai, rodomi lauke „Pasirinkite adreso objektą“ pasirinkus reikšmę „Pastatas / pastatų kompleksas“ (taisyklė taikoma visiems žemiau esantiems laukams iki kito skirsnio) 

Turi būti galimybė šį 
duomens lauką pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą, kartu pildant 
žemiau pateikiamus 
nuo šio duomens lauko 
užpildymo 
priklausančius laukus 

Pasirinkite atvejį: 

1. Pastatas/ pastatų kompleksas, kuriam dar nebuvo 
suteiktas numeris (naujai pastatytas, arba kuriam dar 
nebuvo suteiktas atskiras adreso numeris) 

2. Dalinamas pastatas/ pastatų kompleksas 
3. Sujungiami pastatai/ pastatų kompleksai  
4. Pastatas, pastatų kompleksas priskirtas kitai gatvei, 

gyvenamajai vietovei  
5. Pakeičiama pastatų, jų kompleksų numerių seka toje 

pačioje gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje  
6. Sujungiamos gatvės ar pakeičiamos jų geografines 

charakteristikos  
7. Pastatai sunumeruoti ne pagal taisykles  
8. Gyvenamosiose vietovėse, kuriuose buvo suteikti 

numeriai be gatvių pavadinimų, suformuojami nauji 
adreso objektai ir jų yra daugiau kaip 20. 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

Rodomi, jei lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ 
pasirinkta viena iš 
reikšmių: 

1.  Pastatas/ 
pastatų 
kompleksas, 
kuriam dar 
nebuvo 
suteiktas 
numeris 
(naujai 
pastatytas, 
arba kuriam 
dar nebuvo 
suteiktas 
atskiras 
adreso 
numeris) 

2. Dalinamas 
pastatas/ 
pastatų 
kompleksas 

3. Sujungiami 
pastatai/ 
pastatų 
kompleksai  

Ar pastatui / pastatų kompleksui norite suteikti sklypo, kuriame 
yra pastatas / pastatų kompleksas, numerį? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Ar buvo atlikti pastato / pastatų komplekso, kuriam prašoma 
suteikti numerį, kadastriniai matavimai? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas  

Pastato / pastatų 
komplekso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Pastatas/ 

NT kadastro ir registro dokumentų byla  Nurodo pareiškėjas 

 

Prisegamas dokumentas  
Privalomas 

  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 



Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

36 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

pastatų 
kompleksas, 
kuriam dar nebuvo 
suteiktas numeris 
(naujai pastatytas, 
arba kuriam dar 
nebuvo suteiktas 
atskiras adreso 
numeris)“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti pastato / 
pastatų komplekso, 
kuriam prašoma 
suteikti numerį, 
kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“. 

Pastato / pastatų komplekso 
nuosavybę įrodantys dokumentai  

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite pastato / pastatų 
komplekso, kuriam prašote 
suteikti numerį, statybą 
leidžiančio dokumento nr.  ir 
/ arba prisekite kitus 
skanuotus arba 
fotografuotus pastato / 
pastatų komplekso 
nuosavybę įrodančius 
dokumentus (pavyzdžiui, 
pirkimo / padavimo sutartį). 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama pastato / pastatų 
komplekso nuosavybė.“ 

Kiti nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Pastato / pastatų 
komplekso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Pastatas/ 
pastatų 
kompleksas, 
kuriam dar nebuvo 
suteiktas numeris 
(naujai pastatytas, 
arba kuriam dar 
nebuvo suteiktas 
atskiras adreso 
numeris)“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti pastato / 
pastatų komplekso, 
kuriam prašoma 
suteikti numerį, 
kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

Ar pastatui / pastatų kompleksui yra suformuotas sklypas ir jam 
suteiktas adresas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Sklypo adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas 

 

 

Rodomi, jei lauke „Ar 
pastatui / pastatų 
kompleksui yra 
suformuotas sklypas ir 
jam suteiktas 
adresas?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“  

Pagal pateiktą pastato / 
pastatų komplekso adresą iš 
NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno pastato / 
pastatų komplekso adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite sklypo, kuriame 
yra pastatas / pastatų 
kompleksas, adresą.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas 

Sklypo numeris Nurodo pareiškėjas  Privalomas 

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite sklypo, kuriame 
yra pastatas / pastatų 
kompleksas registro numerį 
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formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

NT registre.“ 

Pastato / pastatų komplekso 
nuosavybę įrodantys dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų  

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite pastato / pastatų 
komplekso, kuriam prašote 
suteikti numerį, statybą 
leidžiančio dokumento nr.  ir 
/ arba prisekite kitus 
skanuotus arba 
fotografuotus pastato / 
pastatų komplekso 
nuosavybę įrodančius 
dokumentus (pavyzdžiui, 
pirkimo / padavimo sutartį). 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama pastato / pastatų 
komplekso nuosavybė.““ 

Kiti pastato / pastatų 
komplekso nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Patvirtintas pastato / pastatų komplekso projektas Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Statybą leidžiančio 
dokumento nr.“ nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
numeris 

 

Pastato (-ų) žymėjimas su projektu prisegtose schemose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei lauke 
„Patvirtintas pastato / 
pastatų komplekso 
projektas“ yra 
prisegtas bent vienas 
dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose pastatai yra 
sužymėti, nurodykite 
pastatų, kuriems prašote 
suteikti numerį žymėjimus 
schemose. Tai padėtų 
specialistui greičiau priimti 
sprendimą dėl numerio 
adreso objektui suteikimo.“ 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Dalinamas 
pastatas/ pastatų 
kompleksas“  

Dalinamo pastato / pastatų 
komplekso adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas Rodomi, jei lauke „Ar 
pastatui / pastatų 
kompleksui yra 
suformuotas sklypas ir 
jam suteiktas 
adresas?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Pagal pateiktą pastato / 
pastatų komplekso adresą iš 
NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno pastato / 
pastatų komplekso adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Numeris Nurodo pareiškėjas  Privalomas 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamą dalinamo 
pastato adresą.“ 

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną ar kelis iš siūlomų 
registro numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite pastato, o jei 
prašymą teikiate dėl pastatų 
komplekso – visų 
kompleksui priklausančių 
pastatų,  registro numerį (-
ius) NT registre.“ 

Sujungiamų pastatų 
adresai 
 
Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė 
„Sujungiami 
pastatai / pastatų 
kompleksai“ 

Sujungiamo pastato adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas Rodomi, jei lauke „Ar 
pastatui / pastatų 
kompleksui yra 
suformuotas sklypas ir 
jam suteiktas 
adresas?“ pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Pagal pateiktą pastato 
adresą iš NTR turi būti 
gaunami ir pareiškėjui 
siūlomi šiuo adresu 
registruotų NT objektų 
registro numeriai. 

 

Turi būti privaloma nurodyti 
bent 2 pastatų / pastatų 
kompleksų adresus su 
galimybe nurodyti daugiau, 
nei vieno pastato / pastatų 
komplekso adresą ir 
nurodytam kiekvienam 
adresui pasirinkti NT objektų 
registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamą 
sujungiamo pastato adresą.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Numeris Nurodo pareiškėjas  Privalomas  

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną ar kelis iš siūlomų 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

registro numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite pastato, o jei 
prašymą teikiate dėl pastatų 
komplekso – visų 
kompleksui priklausančių 
pastatų,  registro numerį (-
ius) NT registre.“ 

Pastato / pastatų 
komplekso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
bent vieną iš 
reikšmių 
„Dalinamas 
pastatas/ pastatų 
kompleksas“; 
„Sujungiami 
pastatai/ pastatų 
kompleksai“ 

• Lauke „Ar buvo 
atlikti pastato / 
pastatų komplekso, 
kuriam prašoma 
suteikti numerį, 
kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“. 

NT kadastro ir registro dokumentų byla  Nurodo pareiškėjas 

 

Prisegamas dokumentas  
Privalomas 

 Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Pastato / pastatų komplekso 
nuosavybę įrodantys dokumentai  

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite pastato / pastatų 
komplekso, kuriam prašote 
suteikti numerį, statybą 
leidžiančio dokumento nr.  ir 
/ arba prisekite kitus 
skanuotus arba 
fotografuotus pastato / 
pastatų komplekso 
nuosavybę įrodančius 
dokumentus (pavyzdžiui, 
pirkimo / padavimo sutartį). 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama pastato / pastatų 
komplekso nuosavybė.“ 

Kiti nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Pastato / pastatų 
komplekso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
bent viena iš 
reikšmių: 
„Dalinamas 
pastatas/ pastatų 
kompleksas“ ;  
„Sujungiami 
pastatai/ pastatų 
kompleksai“; 

• Lauke „Ar buvo 
atlikti pastato / 

Pastato / pastatų komplekso 
nuosavybę įrodantys dokumentai  

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 
Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų  

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite pastato / pastatų 
komplekso, kuriam prašote 
suteikti numerį, statybą 
leidžiančio dokumento nr.  ir 
/ arba prisekite kitus 
skanuotus arba 
fotografuotus pastato / 
pastatų komplekso 
nuosavybę įrodančius 
dokumentus. Pagal įvestą 
statybą leidžiančio 
dokumento numerį bus 
gaunami šio dokumento 
duomenys, tikrinama pastato 
/ pastatų komplekso 
nuosavybė.““ 

Kiti pastato/ pastatų 
komplekso nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

pastatų komplekso, 
kuriam prašoma 
suteikti numerį, 
kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

Patvirtintas pastato / pastatų komplekso projektas Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą  bent prie 
vieno iš duomenų laukų  

Rodomas, jei lauke 
„Statybą leidžiančio 
dokumento nr.“ nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
numeris 

 

Pastato (-ų) žymėjimas su projektu prisegtose schemose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei lauke 
„Patvirtintas pastato / 
pastatų komplekso 
projektas“ yra 
prisegtas bent vienas 
dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose pastatai yra 
sužymėti, nurodykite 
pastatų, kuriems prašote 
suteikti numerį žymėjimus 
schemose. Tai padėtų 
specialistui greičiau priimti 
sprendimą dėl numerio 
adreso objektui suteikimo.“ 

Pastato / pastatų 
komplekso duomenys  
 
Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta viena 
iš reikšmių: 

• Pastatas, pastatų 
kompleksas 
priskirtas kitai 
gatvei, 
gyvenamajai 
vietovei  

• Pakeičiama 
pastatų, jų 
kompleksų numerių 
seką toje pačioje 
gatvėje ar 
gyvenamojoje 
vietovėje  

• Sujungiamos 
gatvės ar 
pakeičiamos jų 
geografines 
charakteristikas  

• Pastatai 
sunumeruoti ne 
pagal taisykles  

• Gyvenamosiose 
vietovėse, kuriuose 
buvo suteikti 
numeriai be gatvių 
pavadinimų, 
suformuojami nauji 
adreso objektai ir jų 
yra daugiau kaip 

Esamas pastato / pastatų komplekso adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas  Pagal pateiktą pastato / 
pastatų komplekso adresą iš 
NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno pastato 
adresą ir kiekvienam 
nurodytam adresui pasirinkti 
NT objektų registro numerį.  

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamą (-us) 
pastato (-ų) adresą (-us).“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  korpuso 
adresą turi būti siūlomi NTR 
šiuo adresu randami registro 
numeriai. Prie kiekvieno 
siūlomo registro numerio taip 
pat turi būti nurodytas 
registro tipas (pvz., „žemės 
sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną ar kelis iš siūlomų 
registro numerių. 

Pareiškėjui turi būti galimybė 
nurodyti, kad pastato, dėl 
kurio teikiamas prašymas, 
registro numeris nėra 
pateikiamas. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite pastato, o jei 
prašymą teikiate dėl pastatų 
komplekso – visų 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

20. kompleksui priklausančių 
pastatų,  registro numerį ar 
numerius NT registre. 

Pastato (-ų) numerio (-ių) keitimo priežastis Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Laukai, rodomi lauke „Pasirinkite adreso objektą“ pasirinkus reikšmę „Korpusas“ (taisyklė taikoma visiems žemiau esantiems laukams iki kito skirsnio) 

- Pasirinkite atvejį: 

• Naujas korpusas  

• Korpusas priskiriamas kitam pastatų kompleksui  

• Keičiama  korpusų numerių seką tame pačiame pastatų 
komplekse 

• Korpusai sunumeruoti ne pagal taisykles 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas 

 
 
 

 Galima pasirinkti vieną 
reikšmę. 

Turi būti galimybė šį 
duomens lauką pildyti 
daugiau, nei vieną kartą, 
kartu pildant žemiau 
pateikiamus nuo šio 
duomens lauko užpildymo 
priklausančius laukus 

 Ar buvo atlikti korpuso (-ų), kuriam prašoma suteikti numerį, 
kadastriniai matavimai? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„Naujas korpusas“. 

 

Ar pastatų kompleksui, kuriame yra korpusas (-ai), yra suteiktas 
numeris? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas 

 

Rodomas, jei lauke „Ar 
buvo atlikti korpuso (-ų), 
kuriam prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ buvo 
pasirinkta reikšmė „ne“. 

Kontekstinė pagalba: 

„Norint suteikti numerius 
korpusams, pastatų 
kompleksui, kuriame yra 
korpusas (-ai), turi būti 
suteiktas tikslus adresas. Jei 
pastatų kompleksui numeris 
dar nėra suteiktas, numerio 
suteikimo galite paprašyti 
šiuo prašymu.“ 

Pastatų komplekso, kuriame yra 
korpusas (-ai) adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas Rodomi, jei lauke „Ar 
pastatų kompleksui, 
kuriame yra korpusas (-
ai), yra suteiktas 
numeris?“ pasirinkta 
reikšmė „taip“ 

 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas 

Numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas 

Korpuso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Naujas 
korpusas“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti korpuso, 
kuriam prašoma 
suteikti numerį, 
kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“. 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Korpuso nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite pastato / pastatų 
komplekso, kuriam prašote 
suteikti numerį, statybą 
leidžiančio dokumento nr.  ir 
/ arba prisekite kitus 
skanuotus arba 

Kiti korpuso nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

fotografuotus pastato / 
pastatų komplekso 
nuosavybę įrodančius 
dokumentus. Pagal įvestą 
statybą leidžiančio 
dokumento numerį bus 
gaunami šio dokumento 
duomenys, tikrinama 
korpuso nuosavybė.“ 

Korpuso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Naujas 
korpusas“  

• Lauke „Ar 
korpusas, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, yra 
registruotas NT 
registre?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

Korpuso nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite korpuso, kuriam 
prašote suteikti numerį, 
statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus korpuso 
komplekso nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama korpuso 
nuosavybė.“ 

Kiti pastato/ pastatų 
komplekso nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

 
 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Patvirtintas korpuso (-ų) projektas Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą  bent prie 
vieno iš duomenų laukų  

Rodomas, jei lauke 
„Statybą leidžiančio 
dokumento nr.“ nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
numeris 

 

Korpuso (-ų) žymėjimas su projektu prisegtose schemose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei lauke 
„Patvirtintas korpuso (-
ų) projektas“ yra 
prisegtas bent vienas 
dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose korpusai yra 
sužymėti, nurodykite 
korpusų, kuriems prašote 
suteikti numerį (-ius) 
žymėjimus schemose. Tai 
padėtų specialistui greičiau 
priimti sprendimą dėl 
numerio adreso objektui 
suteikimo.“ 

Korpuso duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
  
Rodomi kiekvienai iš 
lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ šių pasirinktų  
reikšmių:  

• Korpusas 
priskiriamas kitam 
pastatų 
kompleksui“  

Esamas korpuso adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas  Pagal pateiktą adresą iš 
NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno korpuso 
adresą ir kiekvienam 
nurodytam adresui pasirinkti 
NT objektų registro numerį.  

 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas 

 

 

Pastatų komplekso numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Korpuso numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

• Keičiama  korpusų 
numerių seką tame 
pačiame pastatų 
komplekse 

• Korpusai 
sunumeruoti ne 
pagal taisykles 

Duomenų laukų grupės 
pavadinimas turi 
sutapti su lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ 
pasirinktos reikšmės 
pavadinimu. 

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamą (-us) 
korpuso (-ų) adresą (-us).“ 

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  korpuso 
adresą turi būti siūlomi NTR 
šiuo adresu randami registro 
numeriai. Prie kiekvieno 
siūlomo registro numerio taip 
pat turi būti nurodytas 
registro tipas (pvz., „žemės 
sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Pareiškėjui turi būti galimybė 
nurodyti, kad komplekso, dėl 
kurio teikiamas prašymas, 
registro numeris nėra 
pateikiamas. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite korpuso, kurį 
norite priskirti kitam pastatų 
kompleksui, registro numerį 
NT registre.“ 

Korpuso nuosavybę įrodantys 
dokumentai 

Statybą leidžiančio 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma užpildyti bent 
viena iš duomenų laukų 

Rodomi, jei lauke 
„Pateiktu adresu 
randami NT registrai:“ 
pareiškėjas nurodo, kad 
komplekso, dėl kurio 
teikiamas prašymas, 
registro numeris nėra 
pateikiamas 

Kontekstinė pagalba: 

„Įveskite korpuso, kuriam 
prašote suteikti numerį, 
statybą leidžiančio 
dokumento nr.  ir / arba 
prisekite kitus skanuotus 
arba fotografuotus pastato / 
korpuso nuosavybę 
įrodančius dokumentus 
Pagal įvestą statybą 
leidžiančio dokumento 
numerį bus gaunami šio 
dokumento duomenys, 
tikrinama korpuso 
nuosavybė.“ 

Kiti korpuso nuosavybę 
įrodantys dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 

Patvirtintas korpuso (-ų) projektas Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti 
dokumentą  bent prie 
vieno iš duomenų laukų  

Rodomas, jei lauke 
„Statybą leidžiančio 
dokumento nr.“ nėra 
įvestas statybą 
leidžiančio dokumento 
numeris 

 

Korpuso (-ų) žymėjimas su projektu prisegtose schemose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei lauke 
„Patvirtintas korpuso (-
ų) projektas“ yra 
prisegtas bent vienas 
dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose korpusai yra 
sužymėti, nurodykite 
korpusų, kuriems prašote 
suteikti numerį (-ius) 
žymėjimus schemose. Tai 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

padėtų specialistui greičiau 
priimti sprendimą dėl 
numerio adreso objektui 
suteikimo.“ 

Pastatų komplekso, kuriam 
prašote priskirti korpusą, adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas Rodomas, jei duomenų 
grupė rodoma lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ 
pasirinkus reikšmę 
„Korpusas priskiriamas 
kitam pastatų 
kompleksui“  

Pagal pateiktą adresą iš 
NTR turi būti gaunami ir SI 
specialistui su prašymu 
perduodami šiuo adresu 
registruotų NT objektų 
registro numeriai. 

 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivaloma 

Pastatų komplekso numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas 

Nurodykite priežastį, dėl kurios prašote keisti korpusų numerių 
seką 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Privalomas Rodomas, jei duomenų 
grupė rodoma lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ 
pasirinkus reikšmę 
„Keičiama  korpusų 
numerių seką tame 
pačiame pastatų 
komplekse“  

 

- Laukai, rodomi lauke „Pasirinkite adreso objektą“ pasirinkus reikšmę  „Žemės sklypas“ (taisyklė taikoma visiems žemiau esantiems laukams iki kito skirsnio) 

Turi būti galimybė šį 
duomens lauką pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą, kartu pildant 
žemiau pateikiamus 
nuo šio duomens lauko 
užpildymo 
priklausančius laukus 

Pasirinkite atvejį: 

1. Žemės sklypui dar nebuvo suteiktas numeris 
2. Žemės sklypai sujungiami  
3. Žemės sklypai dalinami 
4. Sklypas priskirtas kitai gatvei, gyvenamajai vietovei 
5. Keičiama sklypų numerių seka toje pačioje gatvėje ar 

gyvenamojoje vietovėje 
6. Sujungtos gatvės ar pakeistos jų geografinės 

charakteristikos 
7. Esantys sklypų adresai neatitinka aprašo ir/ar adresų 

formavimo taisyklių 
 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas 

 

 Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

- Ar buvo atlikti žemės sklypo, kuriam prašoma suteikti numerį, 
kadastriniai matavimai? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas 

 

Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ 
pasirinkta viena iš šių 
reikšmių: 

• Žemės sklypui dar 
nebuvo suteiktas 
numeris 

• Žemės sklypai 
sujungiami  

• Žemės sklypai 
dalinami 

 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

sklypui dar nebuvo 
suteiktas numeris“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti žemės 
sklypo, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Ar žemės sklype yra pastatų? Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Pastatų, esančių žemės sklype, unikalieji numeriai Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
žemės sklype yra 
pastatų?“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Turi būti galimybė įvest 
daugiau, nei vieną unikalųjį 
numerį. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite visų žemės 
sklype, kuriam prašote 
suteikti numerį,  esančių 
pastatų unikaliuosius 
numerius.“ 

Pagrindinio (administracinio) pastato unikalusis numeris Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
lauke „Pastatų, esančių 
žemės sklype, unikalieji 
numeriai“ pareiškėjo įvestų 
reikšmių 

Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pastatų, esančių 
žemės sklype, 
unikalieji numeriai.“ 
buvo nurodyti 2 ar 
daugiau numerių. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypui dar nebuvo 
suteiktas numeris“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti žemės 
sklypo, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“. 

Planai ir 
schemos 

Teritorijų planavimo dokumentas (detalusis 
planas arba planas prilyginamas detaliojo 
teritorijų planavimo dokumentui) 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti bent 
vieną dokumentą prie 
vieno iš laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skanuotus, 
fotografuotus ar 
skaitmeninius teritorijos, 
kurioje yra sklypas, planus, 
schemas, bei sklypo 
nuosavybę įrodančius 
dokumentus. Sodininkų 
bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai 
tinkami tuo atveju, jei 
prašymas teikiamas dėl 
numerio suteikimo sodo 
sklypui. Naujai 
formuojamiems sklypams, 
gali būti nurodytas tik 
įregistruoto teritorijų 
planavimo dokumento 
(detaliojo plano arba plano 
prilyginamo detaliajam 
teritorijų planavimo 
dokumentui) registro Nr.“ 

Teritorijų planavimo dokumento nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas  

Sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais 
projektai ir planai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Sklypo (-ų) žymėjimas su prisegtuose planuose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei bent 
viename iš laukų 
„Teritorijų planavimo 
dokumentas (detalusis 
planas arba planas 
prilyginamas detaliojo 
teritorijų planavimo 
dokumentui)“ arba 
„Sodininkų bendrijų 
paskirstymo sklypais 
projektai ir planai“ yra 
prisegtas dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose sklypai yra 
sužymėti, nurodykite sklypų, 
kuriems prašote suteikti 
numerį (-ius) žymėjimus 
schemose. Tai padėtų 
specialistui greičiau priimti 
sprendimą dėl numerio 
adreso objektui suteikimo.“ 

Ar žemės sklype yra pastatų? Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ Privalomas   



Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

46 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

ne“ 

Pastatų, esančių žemės sklype, unikalieji numeriai Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
žemės sklype yra 
pastatų?“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieną numerį. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite visų žemės 
sklype, kuriam prašote 
suteikti numerį,  esančių 
pastatų unikaliuosius 
numerius.“ 

Pagrindinio (administracinio) pastato unikalusis numeris Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
lauke „Pastatų, esančių 
žemės sklype, unikalieji 
numeriai“ pareiškėjo įvestų 
reikšmių 

Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pastatų, esančių 
žemės sklype, 
unikalieji numeriai.“ 
buvo nurodyti 2 ar 
daugiau numerių. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

 
Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypai sujungiami“  

 

Esami sujungiamų žemės sklypų 
adresai 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas  Pagal pateiktą sklypo adresą 
iš NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti nurodomi 
mažiausiai dviejų sklypų 
adresai su galimybė nurodyti 
daugiau, nei dviejų sklypų 
adresus ir kiekvienam 
nurodytam adresui pasirinkti 
NT objektų registro numerį.  

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamus 
sujungiamų sklypų adresus.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Sklypo numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  žemės sklypo 
adresą turi būti siūlomi NTR 
šiuo adresu randami registro 
numeriai. Prie kiekvieno 
siūlomo registro numerio taip 
pat turi būti nurodytas 
registro tipas (pvz., „žemės 
sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite sujungiamo 
žemės sklypo registro 
numerį NT registre.“ 
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Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 
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S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypai sujungiami“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti žemės 
sklypo, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Ar žemės sklype yra pastatų? Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Pastatų, esančių žemės sklype, unikalieji numeriai Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
žemės sklype yra 
pastatų?“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieną numerį. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite visų žemės 
sklype, kuriam prašote 
suteikti numerį,  esančių 
pastatų unikaliuosius 
numerius.“ 

Pagrindinio (administracinio) pastato unikalusis numeris Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
lauke „Pastatų, esančių 
žemės sklype, unikalieji 
numeriai“ pareiškėjo įvestų 
reikšmių 

Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pastatų, esančių 
žemės sklype, 
unikalieji numeriai.“ 
buvo nurodyti 2 ar 
daugiau numerių. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypai sujungiami“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti žemės 
sklypo, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 

Planai ir schemos Teritorijų planavimo 
dokumentas (detalusis 
planas arba planas 
prilyginamas detaliojo 
teritorijų planavimo 
dokumentui) 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma užpildyti bent 
vieną iš duomenų laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skanuotas, 
fotografuotas ar 
skaitmenines teritorijos, 
kurioje yra naujai 
formuojamas sklypas, 
planus, schemas. Sodininkų 
bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai 
tinkami tuo atveju, jei  
prašymas teikiamas dėl 
numerio suteikimo sodo 
sklypui. Naujai 
formuojamiems sklypams, 
gali būti nurodytas tik 
įregistruoto teritorijų 

 

Teritorijų planavimo 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas  
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S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

pasirinkta reikšmė 
„ne“ 

Sodininkų bendrijų 
paskirstymo sklypais 
projektai ir planai  

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  
planavimo dokumento 
(detaliojo plano arba plano 
prilyginamo detaliajam 
teritorijų planavimo 
dokumentui) registro Nr. “ 

Sklypo (-ų) žymėjimas su prisegtuose planuose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei bent 
viename iš laukų 
„Teritorijų planavimo 
dokumentas (detalusis 
planas arba planas 
prilyginamas detaliojo 
teritorijų planavimo 
dokumentui)“ arba 
„Sodininkų bendrijų 
paskirstymo sklypais 
projektai ir planai“ yra 
prisegtas dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose sklypai yra 
sužymėti, nurodykite sklypų, 
kuriems prašote suteikti 
numerį (-ius) žymėjimus 
schemose. Tai padėtų 
specialistui greičiau priimti 
sprendimą dėl numerio 
adreso objektui suteikimo.“ 

Ar žemės sklype yra pastatų? Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Pastatų, esančių žemės sklype, unikalieji numeriai Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
žemės sklype yra 
pastatų?“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieną numerį. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite visų žemės 
sklype, kuriam prašote 
suteikti numerį,  esančių 
pastatų unikaliuosius 
numerius.“ 

Pagrindinio (administracinio) pastato unikalusis numeris Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
lauke „Pastatų, esančių 
žemės sklype, unikalieji 
numeriai“ pareiškėjo įvestų 
reikšmių 

Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pastatų, esančių 
žemės sklype, 
unikalieji numeriai.“ 
buvo nurodyti 2 ar 
daugiau numerių. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypas dalinamas“  

 

Esamas dalinamo  žemės sklypo 
adresas  

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas  Pagal pateiktą sklypo adresą 
iš NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno sklypų 
adresus ir kiekvienam 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  
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Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 
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S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Sklypo numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas  
nurodytam adresui pasirinkti 
NT objektų registro numerį.  

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamą dalinamo 
sklypo adresą.“ 

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  žemės sklypo 
adresą turi būti siūlomi NTR 
šiuo adresu randami registro 
numeriai. Prie kiekvieno 
siūlomo registro numerio taip 
pat turi būti nurodytas 
registro tipas (pvz., „žemės 
sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite dalinamo žemės 
sklypo registro numerį NT 
registre.“ 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypas dalinamas“  

• Lauke „Ar buvo 
atlikti žemės 
sklypo, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, kadastriniai 
matavimai?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

NT kadastro ir registro dokumentų byla Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skaitmeninę NT 
objekto, kuriam prašote 
suteikti numerį,  NT kadastro 
ir registro dokumentų bylą 
(tinka skanuotos arba 
fotografuotos dokumentų 
versijos)“ 

Ar žemės sklype yra pastatų? Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Pastatų, esančių žemės sklype, unikalieji numeriai Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
žemės sklype yra 
pastatų?“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieną numerį. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite visų žemės 
sklype, kuriam prašote 
suteikti numerį,  esančių 
pastatų unikaliuosius 
numerius.“ 

Pagrindinio (administracinio) pastato unikalusis numeris Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
lauke „Pastatų, esančių 
žemės sklype, unikalieji 
numeriai“ pareiškėjo įvestų 
reikšmių 

Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pastatų, esančių 
žemės sklype, 
unikalieji numeriai.“ 
buvo nurodyti 2 ar 
daugiau numerių. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 



Informacinės visuomenės plėtros 
komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

50 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų 

formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

• Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta 
reikšmė „Žemės 
sklypas dalinamas“  

• Lauke „Ar žemės 
sklypas, kuriam 
prašoma suteikti 
numerį, yra 
registruotas NT 
registre?“ 
pasirinkta reikšmė 
„ne“ 

Planai ir schemos Teritorijų planavimo 
dokumentas 
(detalusis planas 
arba planas 
prilyginamas 
detaliojo teritorijų 
planavimo 
dokumentui) 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privaloma prisegti bent 
vieną dokumentą prie 
vieno iš laukų 

 Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite skanuotus, 
fotografuotus ar 
skaitmeninius teritorijos, 
kurioje yra naujai 
formuojamas sklypas, 
planus, schemas. Sodininkų 
bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai 
tinkami tuo atveju, jei 
prašymas teikiamas dėl 
numerio suteikimo sodo 
sklypui. Naujai 
formuojamiems sklypams, 
gali būti nurodytas tik 
įregistruoto dokumento 
(detaliojo plano arba plano 
prilyginamo detaliajam 
teritorijų planavimo 
dokumentui) registro Nr.  “ 

Teritorijų planavimo 
dokumento nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas  

Sodininkų bendrijų 
paskirstymo 
sklypais projektai ir 
planai  

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas  

Sklypo (-ų) žymėjimas su prisegtuose planuose Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivaloma Rodomas, jei bent 
viename iš laukų 
„Teritorijų planavimo 
dokumentas (detalusis 
planas arba planas 
prilyginamas detaliojo 
teritorijų planavimo 
dokumentui)“ arba 
„Sodininkų bendrijų 
paskirstymo sklypais 
projektai ir planai“ yra 
prisegtas dokumentas 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei su projektu prisegamose 
schemose sklypai yra 
sužymėti, nurodykite sklypų, 
kuriems prašote suteikti 
numerį (-ius) žymėjimus 
schemose. Tai padėtų 
specialistui greičiau priimti 
sprendimą dėl numerio 
adreso objektui suteikimo.“ 

Ar žemės sklype yra pastatų? Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Pastatų, esančių žemės sklype, unikalieji numeriai Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
žemės sklype yra 
pastatų?“ buvo 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieną numerį. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite visų žemės 
sklype, kuriam prašote 
suteikti numerį,  esančių 
pastatų unikaliuosius 
numerius.“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Pagrindinio (administracinio) pastato unikalusis numeris Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
lauke „Pastatų, esančių 
žemės sklype, unikalieji 
numeriai“ pareiškėjo įvestų 
reikšmių 

Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pastatų, esančių 
žemės sklype, 
unikalieji numeriai.“ 
buvo nurodyti 2 ar 
daugiau numerių. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

 

Žemės sklypo 
duomenys 

Taisyklės duomenų 
grupei: 
Matomi, kai:  

Lauke „Pasirinkite 
atvejį:“ pasirinkta viena 
iš reikšmių: 

• Sklypas priskirtas 
kitai gatvei, 
gyvenamajai 
vietovei 

• Keičiama sklypų  
numerių seka toje 
pačioje gatvėje ar 
gyvenamojoje 
vietovėje 

• Sujungtos gatvės 
ar pakeistos jų 
geografinės 
charakteristikos 

• Esantys sklypų 
adresai neatitinka 
aprašo ir/ar adresų 
formavimo taisyklių 

 

Esamas sklypo adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro. 

Privalomas 

 

 Pagal pateiktą sklypo adresą 
iš NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno sklypo 
adresą ir kiekvienam 
nurodytam adresui pasirinkti 
NT objektų registro numerį.  

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite esamus 
sujungiamų sklypų adresus.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Sklypo numeris Nurodo pareiškėjas Privalomas 

 

 

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  korpuso 
adresą turi būti siūlomi NTR 
šiuo adresu randami registro 
numeriai. Prie kiekvieno 
siūlomo registro numerio taip 
pat turi būti nurodytas 
registro tipas (pvz., „žemės 
sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite žemės sklypo 
registro numerį NT registre.“ 

Nurodykite priežastį, dėl kurios keičiama sklypų numerių seka toje 
pačioje gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje  

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite atvejį:“ 
pasirinkta reikšmė 
„Keičiama sklypų  
numerių seka toje 
pačioje gatvėje ar 
gyvenamojoje 
vietovėje“ 

 

Specifiniai laukai (S.08.2. Numerių panaikinimas) 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

- Prašymą teikiate kaip: 

• Savininkas 

• Savininko įgaliotas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas   

- Adreso objektas, kurio numerį norite panaikinti: 

• Butas / patalpa 

• Pastatas / pastatų kompleksas 

• Korpusas 

• Žemės sklypas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti daugiau, 
nei vieną reikšmę, kiekvienai 
pasirinktai reikšmei turi būti 
rodoma duomenų grupė 
„Adreso objekto duomenys“ 

Adreso objekto 
duomenys 

Adreso objekto adresas Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro 

Privalomas  Pagal pateiktą adresą iš 
NTR turi būti gaunami ir 
pareiškėjui siūlomi šiuo 
adresu registruotų NT 
objektų registro numeriai. 

Turi būti galimybė nurodyti 
daugiau, nei vieno adreso 
objekto adresą ir kiekvienam 
nurodytam adresui pasirinkti 
NT objektų registro numerį.  

 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite adreso objekto, 
kurio numerį prašote 
panaikinti, adresą.“ 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Pastatas  / 
sklypas  

Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Korpusas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas   

Buto / patalpos 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Pateiktu adresu randami NT registrai: 

<Registro numeris>  <Registro tipas> 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Pagal įvestą  adresą turi būti 
siūlomi NTR šiuo adresu 
randami registro numeriai. 
Prie kiekvieno siūlomo 
registro numerio taip pat turi 
būti nurodytas registro tipas 
(pvz., „žemės sklypas“). 

Pareiškėjas turi pasirinkti 
vieną iš siūlomų registro 
numerių. Jei lauke „Adreso 
objektas, kurio numerį norite 
panaikinti:“ pasirinkta 
reikšmė „Pastatas / pastatų 
kompleksas“, turi būti 
galimybė pasirinkti kelis iš 
siūlomų registro numerių. 

Kontekstinė pagalba: 

„Pasirinkite adreso objekto, 
kurio numerį prašote 
panaikinti, registro numerį 
NT registre. Jei prašote 
panaikinti pastatų komplekso 
numerį, pažymėkite visų 
komplekse esančių pastatų 
numerius. “ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Nurodykite priežastį, dėl kurios prašote panaikinti numerį Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Papildomi duomenų laukai  (rodomi abiems paslaugoms: S.08.1 ir S.08.2) 

 Ar NT objektas, kuriam prašoma suteikti / pakeisti numerį, turi 
bendrasavininkų? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas   

Bendrasavininkų sutikimas (-ai) Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip/ 
ne“ 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
NT objektas, kuriam 
prašoma suteikti / 
pakeisti numerį, turi 
bendrasavininkų?“ 
pasirinkta reikšmė 
„taip“ 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei sprendimas suteikti / 
keisti numerį priimamas be 
bendrasavininkų sutikimų, 
Savivaldybės vykdomoji 
institucija ar jos pavedimu 
seniūnas privalo 
informuoti  gyventojus iš 
anksto (10 d. iki numerio 
pakeitimo), jei sprendimas 
teisines pasekmes sukelia 
sutikimų nesuteikusiems 
asmenims.“ 

Papildoma informacija Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas arba 
prisegamas dokumentas 

Neprivalomas  Turi būti galimybė prisegti 
daugiau nei vieną 
dokumentą 

Kontekstinė pagalba: 

„Jei turite, pateikite 
papildomą informaciją dėl 
numerio adreso objektui 
suteikimo, keitimo ar 
panaikinimo (apibūdinkite 
situaciją), prisekite 
papildomas esamos 
situacijos schemas ar 
objektų nuosavybę 
įrodančius dokumentus. Visa 
papildoma informacija padės 
greičiau patenkinti Jūsų 
prašymą.“ 

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 
(skanuota arba fotografuota 
įgaliojimo kopija) 

Privalomas Nerodomas, jei lauke 
„Prašymą teikia:“ 
pasirinkta viena 
reikšmių: 

• Fizinis asmuo už 
save 

• Juridinio asmens 
vadovas 

Kontekstinė pagalba: 
„Įgaliojimo skanuotą arba 
fotografuotą kopiją reikia 
pateikti, kuomet prašymą dėl 
numerio suteikimo teikia ne 
adreso objekto savininkas.“ 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

2
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas SI specialistui Patvirtinta 

3.  Perduota svarstymui į 
Adresų registrą 

Savivaldybės specialisto (-ės) paskirtas adreso numeris perduotas 
svarstymui į Adresų registrą. Tarpinė būsena pasikeičia tuomet, kai SI 
DVS registruojamas įsakymas dėl numerio adreso objektui suteikimo. 

Patvirtinta 

 

                                                
2 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai. 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.04.29 Šiame funkcinių reikalavimų dokumente aprašomai paslaugai nenumatome 
duomenų paketo iš NTR, kadangi dauguma savivaldybių jau turi priėjimą 
prie NTR duomenų (yra sudariusios sutartis su Registrų centru). 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

2.  2014.04.29 
Klausimas SI: ar paslauga yra teikiama užsieniečiams? 
Kauno specialistas: „Fiziniams užsienio asmenims pagal valdoma turtą.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Niekur nėra parašyta, kad negalima teikti. Jai to 
žmogaus žemės ir pastatų nuosavybė yra Lietuvoje, manau, kad 
kompiuterio pagalba gali teikti duomenis adreso suteikimui.“ 
 
Galutinis sprendimas: 
Prašymas yra teikiamas fiziniams ir juridiniams užsienio asmenims. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

3.  2014.04.29 
Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, skaičiuojant nuo 
sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ priėmimo, per kurį nepatikslinus 
duomenų, VIISP automatiškai atmeta prašymą, apie tai informuodamas 
savivaldybės specialistą ir pareiškėją. Šis nustatymas yra konfigūruojamas 
parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus 
sprendimo patikslinti metu SI specialistas gali nustatytą terminą pakeisti. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

4.  2014.04.29 
Klausimas SI: Ar prašymą dėl numerio suteikimo / pakeitimo gali teikti 
juridinis asmuo, kurio statusas yra likviduojamas, bankrutuojantis ar 
bankrutavęs? (ar vertinate / sprendimui turi įtakos šie juridinio asmens 
duomenys?).  
Kauno specialistas: Neturėtų būti atmesta 
Ignalinos specialistė: „Manau, kad žmogaus statusas neturi jokios įtakos 
adreso suteikimui vienareikšmiškai.“ 
Klaipėdos specialistė: „Nėra buvę tokio atvejo, kad bankrutuojantis 
kreiptųsi, tik būna, kad kreipiasi bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo“ 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

Širvintų specialistas: Sutinka 
 
Galutinis sprendimas: 
Prašymo teikimo metu nėra tikrinama, ar paslaugos gavėjo juridinio asmens 
teisinis statusas yra „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ arba „likviduojamas“.  

5.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybių specialistams:  
ar prašymo informacijoje reikalingas asmens kodas, ar užtenka gimimo 
datos?  
Kauno specialistas: „Užtenka gimimo datos“ 
Ignalinos specialistė: „Mano nuomone užtenka vardo ir pavardės.“ 
Klaipėdos specialistė: „Asm. kodo nereikia“ 
Širvintų specialistas: „Užtenka gimimo datos.“ 
 
Galutinis sprendimas:  
Su prašymo informacija savivaldybės specialistui nereikalinga perduoti 
pareiškėjo ir paslaugos gavėjo asmens kodų 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

6.  2014.04.29 Sprendimo priėmimui nereikalinga informacija: 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) teisinė forma; 
► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) teisinis statusas. 

 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

7.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar yra registruojamas dokumentas į DVS (pvz., 
įsakymas dėl numerio suteikimo) kai įsakymu suteikiamas adresas 
perduodamas į adresų registrą? 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Mano nuomone užtenka vardo ir pavardės.“ 
Klaipėdos specialistė: „Neregistruojamas, bet reikėtų šios funkcijos“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio metu - dokumentui (direktoriaus 
įsakymui) yra suteikiamas registracijos numeris. 
Širvintų specialistas: „Sutinka“ 

 

Galutinis sprendimas:  

Dokumentas į DVS (pvz., įsakymas dėl numerio suteikimo) yra 
registruojamas, kai įsakymu suteikiamas adresas perduodamas į adresų 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

registrą. Registruojant dokumentą nustatoma tarpinė paslaugos teikimo 
būsena  „Perduota svarstymui į Adresų registrą“ 

8.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar vienu prašymu galima prašyti  numerius 
suteikti numerį ir pastatui ir jame esantiems butams. 
Kauno specialistas: „Geriau būtu atskirai, į terminą nesutilptume“ 
Ignalinos specialistė: „Mano manymu, galimos kelios paslaugos prašyme, 
tačiau procedūra vykdoma su įsakymais atskirai pastatui ir atskirai patalpai. 
Užtrunka procedūra tiesiog.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip, dažniausia užsakovas  pirma prašo adreso 
pvz. statomam pastatui, o tik po to suformuotoms patalpoms. Mano 
manymu, kad galėtų būti galimybė vienu prašymu ir pastatui ir jame 
esančioms patalpoms.“ 
Širvintų specialistas: „Galimas“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučių metu – visi specialistai sutinka, kad 
dėl numerių suteikimo butams / patalpoms būtų teikiamas atskiras 
prašymas (tuo pačiu prašymu neprašant suteikti numerių kitiems adresų 
objektams, nei butai / patalpos). Toks sprendimas priimtas, kadangi:  

► Kai kuriose savivaldybėse (pvz., Kauno miesto), savivaldybė dalį 
numerių suteikimo funkcijos yra perdavusi seniūnijoms ir numerių 
suteikimo butams / pastatams yra seniūnijos funkcija. 

► Remiantis teisės aktais, prieš suteikiant numerius butams / 
patalpoms, numeris turi pirmiau būti suteiktas pastatui, kuriame šie 
butai yra. 

► Papildomo prašymo (dėl numerių suteikimo butams / patalpoms) 
pateikimas pareiškėju prideda palyginti mažai papildomų žingsnių, 
vedančių iki paslaugos suteikimo. 

 

Galutinis sprendimas:  

Vienu prašymu galima prašyti  numerius suteikti tik butams ir patalpoms, 
arba visiems kitiems adresų objektams (bet kokia kombinacija pastatams / 
pastatų kompleksams, korpusams, žemės sklypams). 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu  

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

9.  2014.04.29 
Klausimas SI: prašome patvirtinti, kad galima pasirinkti daugiau negu vieną 
reikšmę (pvz., visus adreso objektus vienu prašymu) lauke 

„Pasirinkite adreso objektą: 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu  
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• Butas / patalpa 

• Pastatas / pastatų kompleksas 

• Korpusas 

• Žemės sklypas“ 
 
 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Tvirtinu, tik  terminas adresų įvykdymui turėtų būti 
ilgesnis nei įprastai.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip“ 
Širvintų specialistas: „Taip, galima.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučių metu – visi specialistai sutinka, kad 
butams / patalpoms numeriai būtų suteikiami atskiru prašymu (nebūtų 
galimybės pasirinkti kitų adresų objektų), tačiau pastatams / pastatų 
kompleksams, korpusams, žemės sklypams yra galimybė prašyti suteikti 
numerius vienu prašymu. 
 
Galutinis sprendimas: 
Galima pasirinkti daugiau, nei vieną iš šių reikšmių: 

• Pastatas / pastatų kompleksas 

• Korpusas 

• Žemės sklypas“ 
Jei pasirinkta reikšmė  

• Butas / patalpa 
Kitų reikšmių rinktis neturi būti galimybės. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

10.  2014.05.02 
Tuo atveju, kai buvo atlikti adreso objekto, kuriam prašoma suteikti numerį, 
kadastriniai matavimai, pareiškėjui prie prašymo reikės prisegti 
fotografuotą, skanuotą arba skaitmeninę NT kadastro ir registro dokumentų 
bylą (papildomai nurodyti adreso objekto unikaliojo numerio prašymo 
formoje nebus prašoma).  
Remiantis Adresų įrašymo į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę 
tvarka (nauja redakcija patvirtinta 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. v-
95), „visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto, kuris yra adreso objektas, 
kadastro duomenys įrašomi į kadastrą arba keičiami, nesvarbu, objektas 
yra mieste, miestelyje kaime ar viensėdyje, turi būti įrašomas jo adresas į 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 
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Nekilnojamojo turto registrą.“ Kadangi adreso objektas, kuriam dar nėra 
suteiktas tikslus adresas, nebus registruojamas NTR, duomenų užklausa 
dėl šio objekto į NTR  nebus siunčiama (pareiškėjo nebus prašoma prisegti 
NTR centrinio duomenų banko išrašo). 

11.  2014.04.29 
Kadangi statybą leidžiantį dokumentą išduoda SI, pareiškėjo nebus 
prašoma šio dokumento prisegti. Statybą leidžiančio dokumento duomenys 
bus gaunami naudojantis VIISP duomenų mainų sąsaja su informacine 
sistema „Infostatyba“ arba, jei reikalinga, gaunami savivaldybės specialisto 
iniciatyva iš dokumentą išduodančio savivaldybės skyriaus. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

12.  2014.04.29 
Vienu prašymu galima prašyti suteikti numerius vienam ar keliems butams / 
patalpoms daugiau, nei viename pastate.  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

13.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Klaipėdos sav. specialistė nurodė, kad 
dažniausia užsakovas pateikia dalinamo buto registro išrašą, kuriame 
matomas dalinamos patalpos adresas.  
Jei dar nėra atlikti kadastriniai matavimai naujai formuojamų patalpų, ar 
visais atvejais užtektų objekto vietai ir nuosavybei nustatyti dalinamos 
patalpos NTR išrašo? Ar galbūt papildomai reikėtų pateikti, pvz., statybą 
leidžiantį dokumentą? 
 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Užtektų.“ 
Klaipėdos specialistė: „Statybą leidžiantį dokumentą, jei nėra suformuotas 
registras reikia pateikti, plius schemą (projektą naujai formuojamu turto 
vienetų)“ 
Širvintų specialistas: „Užtenka NTR išrašo.“ 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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Galutinis sprendimas: 
Nėra reikalinga pateikti statybą leidžiančio leidimo, jei buto / patalpos 
dalinimo atveju nuosavybei nustatyti užtektų dalinamos patalpos NTR 
išrašo informacijos. Statinio projektą su schema galima gauti pagal statybą 
leidžiantį dokumentą. 

14.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar dalinimo atveju palikti galimybę kelių patalpų 
dalinimui: pvz., dvi patalpos performuojamos į tris. Ar šis atvejis jau būtų 
priskiriamas prie butų / patalpų performavimo, o ne dalinimo? 
 
Galutinis sprendimas: 
Pareiškėjui paliekama galimybė kelių patalpų dalinimui vienu prašymu 
(pvz., dvi patalpas performuoti į tris).  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

15.  2014.04.29 
Visais atvejais, kai pareiškėjas gali įvesti tikslų NT objekto adresą, siūlome 
naudoti šį principą: 
Pagal pareiškėjo įvestą objekto adresą iš NTR gaunami šiuo adresu 
esantys registro numeriai ir registro tipai.  Pareiškėjas pasirenka vieną iš 
pateiktų registro numerių. 
Pagal pasirinktą registro numerį gaunami NTR išrašo duomenys objektui. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

16.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Jei dalinama viena iš keleto patalpų aukšte, ar 
perbraižomas viso aukšto planas?  
Galbūt šiuo atveju pakanka „Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo schemos (ne viso aukšto schemos) su  formuojamų patalpų ar 
butų numeriais“? Ar tinkamas toks šio dokumento (kabutėse) pavadinimas? 
 
Kauno specialistas: „Tinka“ 
Ignalinos specialistė: „Manau, kad perbraižoma patalpos planas. Manyčiau, 
kad pakaktų.“ 
Klaipėdos specialistė: „Tinkamas“ 
Širvintų specialistas: „Tinkamas.“ 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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17.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar pareiškėjui reikalinga pateikti esamus 
sujungiamų patalpų adresus? 
 
Kauno specialistas: „Reiktų“ 
Ignalinos specialistė: „Manau, yra reikalinga pateikti buvusias patalpas, 
vietos nustatymo patikslinimui.“ 
Klaipėdos specialistė: „Manau reiktų, kad žinoti iš kokio turto formuojami 
nauji turtiniai vienetai.“ 
Širvintų specialistas: „Nereikalinga“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
reikalinga. 
 
Galutinis sprendimas: 
Prašant suteikti numerį naujai suformuotam butui / patalpai, reikalinga 
pateikti sujungiamų butų / patalpų adresus. 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.:  Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

 

18.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Jei prašymą dėl numerio suteikimo pastatui / 
pastatų kompleksui teikia statytojas arba valdytojas, ar šie asmenys turi 
pateikti savininko sutikimą (-us) dėl numerio suteikimo? Ar turi / gali būti 
pateikiami kiti dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas yra pasato valdytojas 
ar statytojas. 
 
Kauno specialistas: „Savininkas arba įgaliotas savininko“ 
Ignalinos specialistė: „Manau nėra būtina.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
sutikimas nėra reikalingas, tačiau sutinka vadovauti daugumos nuomone. 
Klaipėdos specialistė: „Reikia“ 
Širvintų specialistas: „Sutikimas nebūtinas.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
sutikimas reikalingas. 
 
Galutinis sprendimas:  
Prašymą teikiant ne savininkui, reikalingas savininko įgaliojimas. 
 

Kauno m.:  Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu  

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 
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19.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms:  
Kauno m. specialistas teigia, jog kadastriniai matavimai turės būti atlikti ir 
unikalusis numeris pastatui suteiktas visais atvejais.  
Klaipėdos m. specialistė teigia, kad vietoj kadastrinių matavimų schemos 
galima pateikti ir detalųjį planą.  
 
Teisės akte teigiama, kad pastatas, kuriam suteikiamas numeris nebūtinai 
turi turėti unikalųjį numerį: Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam 
pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui yra įregistruotas žemės 
sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomas žemės sklypo unikalusis numeris.  
 
Norėtume suderinti šią vietą tarp savivaldybių. Siūlome vadovautis teisės 
aktu ir leisti pateikti prašymą 
 
Kauno specialistas: „Galima ir pateikiant detalųjį planą (jame būna sužymėti 
pastatai).“ 
Ignalinos specialistė: „Sutinku su Klaipėdos nuomone ir teisės aktais. Nes 
būna taip kad nėra to unikalaus numerio, tuomet programoje pastabose 
vedamas savininko vardas ir pavardė.“ 
Klaipėdos specialistė: „Sutinku“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
sutinka. 
 
Galutinis sprendimas: 
Leidžiama pateikti prašymą nenurodant unikaliojo numerio. 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

20.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar reikalinga nurodyti ir vienam pastatui 
priklausančių objektų (pvz., butų ar kitų objektų), unikaliuosius numerius? 
 
Kauno specialistas: „Nebūtina, priklauso nuo aplinkybių.“ 
Ignalinos specialistė: „Suteikinėjant adresą yra reikalaujama Registrų 
centro priskirti visus unikalius numerius tame žemės sklype priklausantiems 
pastatams ar pastatui. Butui taip pat jai jis turi garažą ar kokį pagalbinį 
pastatą.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip“ 
Širvintų specialistas: „Taip.“ 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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Galutinis sprendimas: 
Prašyme suteikti (keisti) numerį pastatui / pastatų kompleksui, pareiškėjas 
turi nurodyti ir visų pastatui / pastatų kompleksui priklausančių objektų 
unikaliuosius numerius, jei jie yra. 
 

21.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: detalųjį planą bus prašoma prisegti tik tokiu 
atveju, kai nėra atlikti pastato kadastriniai matavimai ir pastatui nėra 
suformuotas žemės sklypas. Kitais atvejais bus gaunama sklypo 
kadastrinių matavimų schema. Ar tinkamas toks sprendimas. Ar teritorijų 
planavimo dokumentą gali atstoti statinio projektas ar statybos leidimas? 
 
Kauno specialistas: „Priklauso nuo aplinkybių“ 
Ignalinos specialistė: „Tinkamas toks sprendimas, nes statybos leidime 
nemanau, kad bus reikalinga informacija adreso suteikimui.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Ignalinos raj. specialiste metu –
nepritaria, kad reikalinga naudotis pateikti statybą leidžiančio dokumento 
Nr., tačiau sutinka vadovautis daugumos nuomone. 
Klaipėdos specialistė: „Manau taip“ 
Širvintų specialistas: „Negali.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – iki 
šiol numerius suteikinėjo tik pagal kadastrinių matavimų bylas, galima 
prašymą teikti su statinio projektu. 
 
Galutinis sprendimas: 
Prašant suteikti numerį pastatui / pastatų kompleksui ir / ar korpusui 
detaliojo plano nereikalinga prisegti . Jei nėra atlikti pastato / pastatų 
komplekso kadastriniai matavimai, bus prašoma nurodyti statinio statybą 
leidžiančio dokumento numerį, pagal kurį bus gaunami statybą leidžiančio 
dokumento duomenys  bei, jei reikalinga, patvirtintas statinio projektas su 
schema. 

Kauno m.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

 
 

22.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar pareiškėjui reikalinga papildomai nurodyti 
objektų numerius schemoje? 
 
Kauno specialistas: „Nebūtina“ 
Ignalinos specialistė: „Papildoma informacija visada naudinga.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip“ 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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Širvintų specialistas: „Taip“. 
 
Galutinis sprendimas: 
Pareiškėjui reikalinga papildomai nurodyti objektų numerius schemoje 
 

 

23.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Klaipėdos sav. specialistė šiuo atveju nurodė 
statinio projektą, kaip dokumentą, leidžiantį nustatyti tikslią naujai 
formuojamo pastato vietą. Kauno sav. specialistas šiuo atveju nurodė 
situacijos schemą, pastatų išdėstymą sklype arba statybą leidžiantį 
dokumentą. Ar visi šie dokumentai atskirai turi pastato schemas, leidžia 
nustatyti naujai formuojamų turtinių vienetų vietą ir apimtį? Ar papildomi 
reikalinga pridėti teritorijų planavimo dokumentą? 
 
Kauno specialistas: „Priklauso nuo objekto“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Kauno raj. specialistu metu – 
Detaliajame plane nebus neįregistruotų pastatų. Užtenka statinio projekto 
Ignalinos specialistė: „Realiausias būtų statinio projektas“ 
Klaipėdos specialistė: „TAIP, REIKALINGA“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos raj. – būtų gerai, jei 
pateiktų, bet nėra reikalingas. 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
sutinka vadovautis pagal kitų specialistų informaciją priimtu sprendimu. 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga pateikti objekto kadastrinių matavimų bylą, jei kadastriniai 
matavimai nebuvo atlikti – reikalingas statinio projektas (kuris bus 
gaunamas pagal pareiškėjo pateiktą statybos leidžiančio dokumento 
numerį). Jei prašoma numerį suteikti pastatui / pastatų kompleksui, bus 
galima, tačiau neprivaloma, pateikti teritorijų planavimo dokumentą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

Klaipėdos m.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio 
metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

 

24.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar reikalinga galimybė nurodyti keleto dalinamų 
pastatų unikaliuosius s numerius (jei, pvz., 2 pastai yra performuojami į 3)? 
Kauno specialistas: „Galima“ 
Ignalinos specialistė: „Reikalinga.“ 
Klaipėdos specialistė: „TAIP“ 
Širvintų specialistas: „Reikalinga.“ 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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Galutinis sprendimas: 
Galimybė nurodyti keleto dalinamų pastatų unikaliuosius s numerius (jei, 
pvz., 2 pastai yra performuojami į 3) yra reikalinga. 

 

25.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: korpuso vietos nustatymui reikalingas statinio 
projektas, ar viso pastatų komplekso projektas? 
Kauno specialistas: „Viso pastatų komplekso projektas jeigu suteikiama 
visiems, jei ne tik projekto.“ 
Ignalinos specialistė: „Statinio“ 
Klaipėdos specialistė: „REIKALINGAS“  
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
sutinka vadovautis pagal kitų specialistų informaciją priimtu sprendimu. 
 
Galutinis sprendimas: 
Korpuso vietos nustatymui reikalingas statinio projektas arba jo kadastrinių 
matavimų byla. 

Kauno m.:  Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 

26.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: tuo atveju, kai tiek korpusas, tiek pastatų 
kompleksas, kuriam prašoma priskirti korpusą, yra registruoti NTR, ar 
pareiškėjui užtenka pateikti šių dviejų objektų išrašus (ir nieko daugiau)? 
Išrašų informacija būtų gaunama iš NTR pagal unikaliuosius arba registro 
numerius. Su schema. 
 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Manau užtektų.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip, ir kadastro matavimų schemą, kad vietą 
nustatyti (jei atlikti matavimai)“  
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
specialistas sutinka vadovautis pagal kitų specialistų informaciją priimtu 
sprendimu. 
 
Galutinis sprendimas: 
Tuo atveju, kai tiek korpusas, tiek pastatų kompleksas, kuriam prašoma 
priskirti korpusą, yra registruoti NTR, pareiškėjui užtenka pateikti šių dviejų 
objektų NTR išrašus (išrašų duomenys bus automatiškai gaunami iš NTR 
pagal pareiškėjo pateiktus adresus) 

Kauno m.:  Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 d. skambučio metu 
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27.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar reikalingi sklypo ar sklypų, kuriuose yra 
nekilnojamojo turto objektai, kadastrinių matavimų planai (kai prašoma 
numerius suteikti pastatui / pastatų kompleksui ar korpusui)? Kauno sav. 
specialisto teigimu „Ne, nebent kyla abejonė dėl adreso suteikimo.“ 
Klaipėdos miesto sav. specialistės teigimu – „TAIP, reikia planų vietos 
nustatymui“ 
 
Kauno specialistas: „Būna pateikti detalus planai arba jam prilyginami, NTR 
išrašai, jeigu nėra galimybės nustatyt centro koordinatės reikia pateikti 
kadastrinių matavimų planą, jeigu tokio neturi turėtų nurodyt sklypo 
koordinates.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Kauno m. specialistu metu – 
detalieji planai arba jiems prilyginami reikalingi numerį suteikiant sklypams. 
Suteikiant numerį pastatui užtenka kadastrinių matavimų bylos pastatui 
arba statybą leidžiančio dokumento numerio. 
Ignalinos specialistė: „Jai yra NTR išrašas, tuomet nėra būtina, nes pagal 
tai galima atsekti. Planai palengvina ir pagreitina adreso suteikimo 
procesą.“ 
Klaipėdos specialistė: „Jei registruotas sklypas, tada nereikia“ 
Širvintų specialistas: „Taip, reikia.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
suteikiant numerį pakanka kadastrinių matavimų bylos objektui. 
 
Galutinis sprendimas: 
Sklypo kadastrinių matavimų byla reikalinga sklypo vietos nustatymui. 
Pastatui / pastatų kompleksui ar korpusui reikalinga objekto kadastrinių 
matavimų byla arba statybą leidžiantis dokumentas su projektu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 
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28.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar šiuo atveju reikalinga nurodyti numerių sekos 
keitimo priežastį, ar kaip numerius norima keisti (Keičiama  korpusų 
numerių seka tame pačiame pastatų komplekse)? 
 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Manau reikalinga, nes gali teirautis jai kiltų klausimų 
Registrų centras.“ 
Klaipėdos specialistė: „Jei registruotas sklypas, tada nereikia“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos m. specialiste metu – 
sutinka, kad priežastį nurodyti reikalinga. 
Širvintų specialistas sutinka vadovautis kitų specialistų pateikta informacija 
priimant galutinį sprendimą. 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga nurodyti numerių sekos keitimo priežastį, kai keičiama  korpusų 
numerių seka tame pačiame pastatų komplekse. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

29.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar reikalinga palikti galimybę prisegti kitą, negu 
statybos leidimas, dokumentą, įrodantį nuosavybę? Galbūt tai galėtų būti 
pirkimo/pardavimo sutartis? 
 
Kauno specialistas: „Galima“ 
Ignalinos specialistė: „Gal reikalinga.“ 
Klaipėdos specialistė: „GALĖTŲ“ 
Širvintų specialistas sutinka vadovautis kitų specialistų pateikta informacija 
priimant galutinį sprendimą. 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga palikti galimybę prisegti kitą, negu statybos leidimas, 
dokumentą, įrodantį nuosavybę 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 
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30.  2014.04.29 
Ar pareiškėjui reikalinga prašyme papildomai nurodyti korpusų, dėl kurių 
teikiamas prašymas, numerius pateikiamame plane? 
 
Kauno specialistas: „Būtina, jeigu yra“ 
Ignalinos specialistė: „Nežinau, nesusidūriau“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip“ 
Širvintų specialistas sutinka vadovautis kitų specialistų pateikta informacija 
priimant galutinį sprendimą. 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga prašyme papildomai nurodyti korpusų, dėl kurių teikiamas 
prašymas, numerius pateikiamame plane. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

31.  2014.04.29 
Klausias savivaldybėms: Kauno sav. specialistas nurodė, kad šiuo atveju 
(Pakeista sklypų  numerių seką toje pačioje gatvėje ar gyvenamojoje 
vietovėje) numerių keitimą inicijuoja tik savivaldybė, o Klaipėdos specialistė 
– kad, tiek SI, tiek privatus asmuo. Kuris atvejis tinkamesnis? 
 
Kauno specialistas: „Gali inicijuot SI ir AR ir privatus asmenys.“ 
Ignalinos specialistė: „Klaipėdos be abejonės.“ 
Klaipėdos specialistė: „Antras“ 
Širvintų specialistas: „Antras (Klaipėdos sav.)“ 
 
Galutinis sprendimas:  
Numerių keitimą gali inicijuoti tiek SI, tiek privatus asmuo. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

32.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar galimas atvejis, kad žemės sklype yra 
pastatų, tačiau jie NTR nėra registruoti ir unikaliųjų numerių neturi? Ar tokiu 
atveju pareiškėjui reikėtų nurodyti, kad pastatų sklype nėra? 
 
Kauno specialistas: „Turėtu“ 
Ignalinos specialistė: „Galimas atvejis, kad pastatai neregistruoti žemės 
sklype. O pastatai jai yra tai yra, jei nėra tai nėra, tačiau tuščiam sklypui 
suteikimas adresas jei jis sodo paskirties. Tuščiam nesuteikinėjamas.“ 
Klaipėdos specialistė: „Reikėtų“ 
Širvintų specialistas sutinka vadovautis kitų specialistų pateikta informacija 
priimant galutinį sprendimą. 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 
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Ar reikalingi šių pastatų išrašų duomenys?  
 
Kauno specialistas: „Reikalingi, jeigu yra“ 
Ignalinos specialistė: „Reikalingi jei jie yra.“ 
Klaipėdos specialistė: „Reikėtų“ 
Širvintų specialistas sutinka vadovautis kitų specialistų pateikta informacija 
priimant galutinį sprendimą. 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga pateikti sklype esančių objektų unikaliuosius numerius. 

33.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar Teritorijų planavimo dokumento (detaliojo 
plano arba plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui) 
pakanka tiek sklypo vietai nustatyti, tiek jo nuosavybei įrodyti? 
 
Kauno specialistas: „Vietai taip, nuosavybei ne.“ 
Ignalinos specialistė: „Manau pakanka.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos m. specialiste metu – 
specialistės nuomone, pakanka. 
Širvintų specialistas: „Nepakanka“ 
 
Galutinis sprendimas: tuo atveju, kai prašymas yra teikiamas dėl naujai 
formuojamo žemės sklypo (kuris nėra formuojamas dalinant ar sujungiant 
esamus, adresus turinčius, žemės sklypus), pareiškėjui pakanka pateikti 
esamą teritorijų planavimo dokumentą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo 
metuŠirvintų r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo 
metu 

34.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais 
projektai ir planai pakankami tiek sklypo vietai nustatyti, tiek jo nuosavybei 
įrodyti? 
 
Kauno specialistas: „Ne visada“ 
Ignalinos specialistė: „Pakankami, jai jie su savininkų vardais ir pavardėm.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos m. specialiste metu – 
nežino, kadangi nesusidūrė. 
Širvintų specialistas: „Nepakankami.“ 
 
Galutinis sprendimas: tuo atveju, kai prašymas yra teikiamas dėl naujai 
formuojamo žemės sklypo (kuris nėra formuojamas dalinant ar sujungiant 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 
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esamus, adresus turinčius, žemės sklypus), esančio sodų bendrijoje, 
pareiškėjui pakanka pateikti esamus sodininkų bendrijų paskirstymo 
sklypais projektus ir planus. 

35.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Kauno sav. specialistas prie teritorijų planavimo 
dokumento papildomai nurodo: Geriau būtų pateikiama visa informacija ne 
tik dokumento numeris. Reiktų pateikti KMS administracijos direktoriaus 
įsakymą su paskirties, būdo keitimu ir planu, šių dokumentų kopijas. Ar 
kitose savivaldybėse taip pat būtų reikalinga prie prašymo prisegti sav. 
administracijos direktoriaus įsakymą su paskirties, būdo keitimu ir planu? 
 
Kauno specialistas:  
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Kauno m. specialistu metu – 
sklypui pakanka detaliojo plano ar jam atitinkančio. 
Ignalinos specialistė: „Tikrai ne.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos m. specialiste metu – 
sutinka, kad nereikalinga. 
Širvintų specialistas: „Taip, reikalinga.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Širvintų raj. specialistu metu – 
sutinka, kad nereikalinga. 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

36.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar reikalinga palikti galimybė prisekti kitus naujai 
formuojamo žemės sklypo planus, schemas? 
 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Galimybė reikalinga, bet nebūtina.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos m. specialiste metu – 
sutinka, kad reikalinga. 
Širvintų specialistas: „Reikalinga“ 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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37.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar reikalinga palikti galimybę vienu prašymu 
numerius suteikti, pvz., 4 naujai suformuotiems sklypams, gautiems 
sujungs performavus ir padalinus 2 žemės sklypus? 
 
Kauno specialistas: „Taip“ 
Ignalinos specialistė: „Galima“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos m. specialiste metu – 
sutinka, kad reikalinga. 
Širvintų specialistas: „Taip, reikalinga.“ 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga palikti galimybę vienu prašymu numerius suteikti, pvz., 4 naujai 
suformuotiems sklypams, gautiems sujungs performavus ir padalinus 2 
žemės sklypus 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Papildymas 2014.05.02 d. skambučio 
su Klaipėdos m. specialiste metu – sutinka, kad 
reikalinga. 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

38.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Ar reikalinga palikti galimybė prisekti kitus naujai 
formuojamo žemės sklypo planus, schemas? Klaipėdos sav. specialistė 
šiuo atveju nurodo padalinimo planus  
 
Kauno specialistas: „Gerai“ 
Ignalinos specialistė: „Gal ir galima būtų.“ 
Papildymas 2014.05.02 d. skambučio su Klaipėdos raj. specialiste metu – 
sutinka, kad reikalinga. 
Širvintų specialistas: „Taip“ 
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga palikti galimybė prisekti kitus naujai formuojamo žemės sklypo 
planus, schemas. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 
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39.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: ar reikalinga palikti galimybę teikti prašymą dėl 
skirtingų adresų objektų (pvz., sklypo ir pastato, ar pastato ir buto) numerių 
panaikinimo. 
 
Kauno specialistas: „Gerai“ 
Ignalinos specialistė: „Gal ir galima būtų.“ 
Klaipėdos specialistė: „Taip“ 
Širvintų specialistas: „Taip“ 
 
Galutinis sprendimas: 
Galimybę reikalinga palikti 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 

40.  2014.04.29 
Klausimas savivaldybėms: Kauno sav. specialisto teigimu, reikalingi visų 
šių asmenų (bendrasavininkų) sutikimai (ant prašymo formos pasirašo 
bendrasavininkai). Klaipėdos specialistės teigimu, sutikimai nėra reikalingi. 
Kuris sprendimas yra tinkamesnis? 
 
Kauno specialistas: „Pagal aprašą galimi keli variantai 41 punktu. Kai 
pasirašo nuosavybe teisia valdantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Kai prašo 
vienas iš savininkų arba SI. 38 punk. Paskelbia viešai sen. patalpoje 
savivaldybės interneto svetainėje, tenka laukti 10 darbo dienų“ 
Ignalinos specialistė: „Vienareikšmiškai Klaipėdos.“ 
Klaipėdos specialistė: Sutikimai reikalingi 
Širvintų specialistas: „Sutikimai nereikalingi.“ 
Papildyta 2014.05.02 skambučio metu – Širvintų specialistas sutinka, kad 
sutikimai bus reikalingi. Klaipėds m. specialistė taip pat sutinka, kad 
sutikimai bus reikalingi. Ignalinos specialistė tai pat pritaria.  
 
Galutinis sprendimas: 
Reikalinga galimybė pateikti bendrasavininkų sutikimus. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu 

41.  2014.04.24 
 
Žemiau pateikiami 2014 m. balandžio 24 d. VĮ Registrų centro 
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininkui Kaziui 
Maksvyčiui siųsti klausimai ir p. Kazio Maksvyčio  2014 m. balandžio 30 d. 
el. paštu pateikti atsakymai. Čia pateiktais atsakymai ir juose išvardintais 
teisės aktais buvo vadovaujamasi sudarant šį funkcinių reikalavimų 
dokumentą. 

NTR: patvirtinta 2014.04.30 el. paštu 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

73 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos 

proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

 
1. Kokiais atvejais NTR bus duomenų apie objektą (butą/patalpą, 

korpusą, pastatą / pastatų kompleksą, žemės sklypą, kuriame 
leidžiama pastatų statyba), jei šiam nėra suteiktas adreso numeris? 

 
Nekilnojamojo turto registre bus duomenų apie objektą, tais atvejais, kai šie 
daiktai buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir teisės aktai 
nereikalavo adreso būtinumo. Nekilnojamųjų daiktų adresai į Nekilnojamojo 
turto registrą įrašomi, t.y.  pradėta reikalauti nuo 2006 m. gruodžio 8 d., kai 
VĮ Registrų centro direktoriaus 2006-12-08 įsakymu Nr. v-245 buvo 
patvirtinta Adresų įrašymo į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę 
tvarka (nauja redakcija patvirtinta 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. v-
95), o Jūsų nurodytu atveju, negyvenamosioms patalpoms adresai 
privalomai reikalaujami nuo 2013 m. lapkričio 14 d., po VĮ Registrų centro 
direktoriaus 2013-11-14 įsakymo Nr. v-257 „Dėl adresų įrašymo į 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę tvarkos aprašo papildymo“, 
kuriame nurodyta, kad pirmą kartą registruojant arba keičiant gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų patalpų  kadastro duomenis visais atvejais Nekilnojamojo 
turto registre turi būti įrašomas adresas. 

 
2. Jei atliekami NT objekto  kadastriniai matavimai, ar matuojamam 

objektui iš karto (prieš atliekant matavimus, ar iš karto po jų) 
suteikiamas unikalusis numeris? 

 
Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, 25 
punktu vykdytojas (matininkas, atliekantis nekilnojamojo daikto kadastrinius 
matavimus) turi teisę iš kadastro tvarkytojo (VĮ Registrų centro) gauti 
pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – 
duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti. Šių nuostatų 28 punkte 
apibrėžta, kad kadastro tvarkytojo pateikiamą duomenų paketą gali 
sudaryti: suformuoto nekilnojamojo daikto brėžiniai,   kadastro duomenys 
skaitmeniniu pavidalu; Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų  banko išrašai; žemės sklypo ar statinio plano kopija; statinio 
planas iš centrinio duomenų banko; kadastro  žemėlapio  ištrauka 
iš  centrinio   duomenų banko; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
formos; kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

dokumentų kopijos; duomenys  (skaitmeniniu  pavidalu)  apie   suformuotą 
nekilnojamojo daikto kadastro įrašą.  
Paaiškiname, kad vykdytojui pateikus kadastro tvarkytojui prašymą dėl 
duomenų paketo parengimo ir nurodžius Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatų 26 ir 27 punktuose nurodytus duomenis, prieš pradedant 
kameralinius darbus gali būti išduodamas kadastro duomenų paketas, t.y. 
kartu su reikalingais dokumentais pateikiamas ir  nekilnojamajam daiktui 
suteiktas unikalus numeris. 

 
3. Ar kadastrinių matavimų metu nustatyti objekto duomenys (planas, 

objekto koordinatės, kita informacija):  
a)      iš karto pristatomi Registrų centrui ir užregistruojami, t.y. 

juos būtų galima gauti pagal unikalųjį numerį? 
b)      ar pirmiau atiduodami objekto savininkui ar privačiam 
asmeniui, kad šis savivaldybėje inicijuotų adreso numerio NT 
objektui suteikimą? 
 

Parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje nurodytas 
unikalus numeris, adresas ir kiti rodikliai, yra atiduodama užsakovui. Jei 
vykdytojas, nustatantis statinio ar patalpų kadastro duomenis, dirba 
sistemoje „Matininkas“ - parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
byla yra tik sistemos „Matininkas“ aplikacijoje. Nekilnojamųjų daiktų 
kadastro duomenys į Nekilnojamojo turto registrą įrašomi (registruojami) 
savininkui kartu su dokumentais  pateikus prašymą įrašyti ar pakeisti 
nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ir nekilnojamojo daikto kadastro 
duomenų bylą, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka. 
Nekilnojamojo turto daiktų įregistravimas po atliktų kadastrinių matavimų 
yra tik savininko iniciatyva, terminai teisės aktuose nėra numatyti. 
 

42.  2014.05.05 
Iš NTR bus gaunami NT objekto duomenys „Gyvenamasis plotas“ ir 
„Tūris“, kadangi šie duomenys gali būti naudojami objekto 
koordinatėms nustatyti. 
 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

43.  2014.05.05 
Jei prašymas teikiamas dėl pastatų komplekso, pagal pateiktą 
pastatų komplekso adresą pareiškėjas turės pasirinkti visų pastatų 
kompleksui priklausančių pastatų registro numerius. Pagal šiuos 
numerius turės būti gaunami visų komplekso adresu esančių pastatų 
NTR centrinio duomenų banko išrašai.   

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

44.  2014.05.05 
Suteikiant numerį sklypui, kuriame yra pastatų, reikalinga nurodyti, 
kuris sklype esantis pastatas yra pagrindinis (administracinis), 
kadangi ant šio pastato turo būti dedama adreso koordinatė. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

45.  2014.05.05 
Teikdamas prašymą dėl numerio (-ių) panaikinimo (paslauga S.08.2. 

„Numerių panaikinimas“), pareiškėjas turi nurodyti numerio 
panaikinimo priežastį. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Ignalinos r.:  Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu 
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9. NUMERIO SUTEIKIMO IR KEITIMO ATVEJAI 
 
 Žemiau esančiose lentelėse nurodyti pareiškėjo su prašymu suteikti / keisti numerį pateikiami duomenys.  

 Remdamiesi teisės aktais išskyrėme 4 nekilnojamojo turto objektų grupes:  

1. butai ir patalpos; 

2. pastatai ir jų kompleksai;  

3. korpusai; 

4. žemės sklypai.  

 Kiekvienai iš šių grupių nustatėme konkrečius numerio suteikimo / keitimo atvejus (pateiktus pirmuosiuose lentelių stulpeliuose).  

 Kiekvienu atveju išskyrėme tris duomenų (prašymo formos laukų), kuriuos reikalinga pateikti pareiškėjui, grupes (atitinkamai 2, 3 ir 4 stulpeliai lentelėse):  

1. su objekto vietos nustatymu susiję laukai; 

2. su nuosavybės nustatymu susiję laukai; 

3. numerio nustatymui reikalingas planas (-ai) ar schema (-os).  

 Norėdamas pateikti prašymą, pareiškėjas turės pasirinkti NT objekto grupę, konkretų atvejį ir įvesti / pateikti  reikiamus duomenis.  

 Kiekvienu atveju reikiami įvesti / pateikti duomenys gali skirtis, priklausomai nuo to, ar NT objektas, kuriam prašoma suteikti numerį, yra ar nėra 

įregistruotas NTR: kiekvienam NT objektui pareiškėjas turės pasirinkti, ar šis konkretus objektas jau yra ar dar nėra įregistruotas NTR. 

  
Prašome savivaldybių specialistų vadovaujantis patirtimi peržiūrėti lentelėse pateiktą informaciją – ar yra papildomų duomenų / dokumentų, kurie 
reikalingi suteikiant numerį? Galbūt tam tikri dokumentai yra pertekliniai arba neaktualūs konkrečiu atveju? 
 
Lentelės pateikiamos su savivaldybių specialistų komentarais: 
Kauno miesto specialisto pastabos  
Kauno miesto seniūnijos specialistės pastabos 
Klaipėdos miesto specialistės pastabos 

Ignalinos raj. savivaldybės specialistės pastabos 
 
Pastaba. Į žemiau pateiktus klausimas Širvintų rajono savivaldybės specialistas neatsakė. Specialistas sutiko, kad sprendimus dėl jo neatsakytų klausimų 
priimtume pagal kitų specialistų pateiktą informaciją.  
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Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Naujas butas / 
patalpa 

 

Nurodėte, kad tam 
tikrais atvejais 
pareiškėjas pateikia 
NTR užregistruoto 
naujo registro 
objekto duomenis. 

Kalbėdami su NTR 
atstovais nustatėme, 
kad RC 
neregistruoja naujo 
objekto, kol šis neturi 

adreso.  
Klausimas sav.: 
patvirtinkite, ar 
pareiškėjai jums teikia 
prašymus dėl numerių 
suteikimo NTR 
užregistruotiems 
objektams, kol jiems 
nėra suteiktas 
adreso numeris. 

Priklausomai nuo 
atsakymo į šį 
klausimą bus/nebus 
siunčiama užklausa į 
NTR.  

Būna, kad 
atneša naujai 

Jei nėra registruota NTR: 

 Pastato adresas (nurodo 
pareiškėjas; rankinis įvedimas).   

Jei registruota NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla (forma 1D), kurioje nurodytos 
buto / patalpos koordinatės 
(gaunama iš NTR). 

Vadovaujantis taisyklių 14 p. koordinatės 
patalpoms ir butams nenustatomos 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 
kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 NTR išrašas (gaunama iš NTR). 

Jei nėra registruota NTR: 

 Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo schema su  
formuojamų patalpų ar butų 
numeriais (projektas) (nurodo 
pareiškėjas; prisegamas 
dokumentas) 

Jei registruota NTR: 

 Buto / patalpos kadastrinių 
matavimų planai (gaunama iš 
NTR). 

1. Ar visais atvejai turės būti atlikti buto / 
patalpos kadastriniai matavimai? Teisės 
akte nurodyta, kad numerio suteikimo 
butui / patalpai užtenka ir pastato aukšto 
plano su formuojamų patalpų ar butų 
numeriais (ne unikaliaisiais numeriais). Iš 
NTR atstovės taip pat gavome 
informaciją, kad, jei atliekami kadastriniai 
matavimai, kadastrinių matavimų objektui 
visais atvejais bus suteikiamas unikalusis 
numeris.  

Naujai patalpai suteikiame Nr. iš aukšto 
planų surašant patalpų numerius arba jei 
suformuota jau kadastro byla, tai įrašomas 
priskirtas Unikalusis Nr. 
Būtų tikslinga visais atvejais atlikti 
kadastrinius matavimus, nes tada yra 
suteikiamas unikalusis Nr. ir tiksliai 

Klausimai SI: 

1. Vilniaus m. paslaugos apraše kaip 
nuosavybę galintis pagrįsti 
dokumentas yra minima statybą 
leidžiančio dokumento kopija. Ar šis 
dokumentas tinkamas ir kitoms 
savivaldybėms?  

Taip 

Manau tinkamas. 

2. Kokie kiti dokumentai tinkami pagrįsti 
nuosavybę, jei objektas NTR 
neregistruotas?  

Prieš tai minėtas dokumentas, jei turi 
kadastro byla, pastato aukšto planas su 
formuojamų patalpų ar butų numeriais. 

Preliminarių matavimų planai, 

Klausimai SI: 

1. Kauno m. paslaugos apraše minimas 
reikalingas pateikti aukšto (-ų) planas. 
Susitikime su NTR atstovais  
sužinojome, kad NTR nesuteiks planų, 
į kuriuos įeina kitų, negu pareiškėjas, 
asmenų turtas. Iš kur pareiškėjai šią 
informaciją gauna? Kokie yra kiti 
būdai, kuriais nustatomi aplinkiniai 
objektai ir buto / patalpos numeracija 
ryšium su kitais objektais? 

Pareiškėjas planą (schemą) pateikia tik 
sau priklausančio turto. O numeracija 
tikslinamės naudodamiesi NTR duomenų 
baze pagal anksčiau suteiktus numerius, 
žiūrimas eiliškumas 
Tokia informacija pateikiama gavus planus 
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Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

suformuotos 
patalpos 
kadastrinę bylą 
kurioje yra 
Unikalus NR. 
 

Teikia. 

identifikuojama objektas. Pateikiant tik planą 
galimi neatitikimai. Juo labiau, kad nėra 
apibrėžta plano sąvoka. Be to NTR 
NEPATEIKS TOKIŲ PLANŲ JEI 
SAVININKAI YRA KITI ASMENYS  

Nevisada, užtenka  plano ir unikalaus. 

 

2. Ar reikalinga nurodyti aukštą, ar visais 
atvejais galima išsiaiškinti, kuriame 
aukšte yra butas, pagal prisegtą 
schemą?  

Aukštas svarbus ir schemoje jis nurodomas.  

Jei yra aiškūs patalpų numeracijos 
tęstinumas, tai užtektų ir aukšto plano. 
Tačiau geriausia būtų , jei pateiktų 
kadastrinių matavimų bylas. 

Tiksliau ir greičiau būtų jai nurodytų 
aukštą. 

 
3. Ar galimas atvejis, kad butui / patalpai ir 

pastatui numeriai suteikiami vienu 
prašymu? Jei galimas, ar toks atvejis 
dažnas? 

Nedažnas, bet galimas atvejis. 

NEGALIMAS! , kadangi vadovaujantis 
numerių pastatams, patalpoms, butams 
suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos 
aprašo(2014-04-13 įsakymo 1v-178 
redakcija-toliau taisyklės-)15.1 p. numeriai 
patalpoms ir butams suteikiami ne anksčiau 

kuriuose nurodomas savininkas. iš statytojo, tačiau čia galimi įvairūs 
neatitikimai. Geriausia kai pateikiamos 
kadastrinių matavimų bylos, kuriose jau 
būna nurodytas nekilnojamojo daikto (buto 
ar patalpos pažymėjimas plane , kuris 
paprastai atitinka patalpos numerį) 

Prašant archyvų pagalbos. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

79 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos 

proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

nei suteikus Nr. pastatui. 

Vienu pareiškėjo prašymu, tačiau būtų 
keli įsakymai adreso suteikimui. Nėra 
dažnas – man dar neteko. 

4. Ar prieš suteikiant numerį butui / 
patalpai, namo numeris jau turi būti 
registruotas Adresų registre? 

Nebūtinai 

Adresų registre numeris registruojamas tik 
suteikus šį numerį taisyklių VI skyriuje 
numatyta tvarka 

Taip turi būti pirma namas 
įregistruotas, o tada suteikiamas 
numeris patalpai. 

 

Dalinamas butas / 
patalpa 

Jei nėra registruota NTR: 

 Pastato, kuriame yra dalinamas 
butas / patalpa, adresas (nurodo 
pareiškėjas; rankinis įvedimas). 

Butas kurį daliname privalo būti registruotas 
kaip nekilnojamasis turtas NTR kitu atveju 
negalėtume dalinti ir atlikti veiksmų kaip tai 
yra  numatyta taisyklių IV SKYRIUJE 

Jei registruota NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla, kurioje nurodytos buto / 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 
kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai)  

Reikalinga NTR išrašas įregistruoto 
dalinamo buto 

Jei registruota NTR: 

 Naujai suformuotų NT objektų 
NTR išrašai (gaunama iš NTR) 

Jei nėra registruota NTR: 

 Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo schema su  
formuojamų patalpų ar butų 
numeriais (projektas) (nurodo 
pareiškėjas; prisegamas 
dokumentas) 

Pareiškėjas turėtų pateikti formuojant NT 
objektą kadastrinių matavimų bylą. 

Jei registruota NTR: 

 Naujai suformuotų butų / patalpų 
kadastrinių matavimų planai 
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Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

patalpos koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

(gaunama iš NTR). 

Klausimai SI: 

1. Ar reikalinga konkrečiau nurodyti adresą: 
dalinamos patalpos / buto adresas?  

Dažniausia užsakovas pateikia dalinamo 
buto registro išrašą, kuriame matome adresą 
dalinamos patalpos arba iš aukštų plano, 
kadastro bylos. 

Taip. Būtina nurodyti dalinamos patalpos 
adresą (tai numatyta taisyklių VI sk.) 

Taip, reikalinga nurodyti tikslius 
adresus dalinamų patalpų. 

2. Ar reikalinga nurodyti aukštą, ar visais 
atvejais galima išsiaiškinti, kuriame 
aukšte yra butas, pagal prisegtą 
schemą?  

Schemoje aukštai nurodomi. 

NE. Dalinant patalpą aukšto planai 
nereikalingi, nes Nr. suteikiami vadovaujantis 
taisyklių 19.2 p. 

Aukšto nebūtina nurodyti, kadangi 
reikalingas tikslus buto numeris, kurį 
nori dalinti. 

Klausimai SI: 

1. Jei formuojami NT objektai dar nėra 
registruoti NTR, ar tinka dalinamos 
patalpos / buto nuosavybę 
pagrindžiantis dokumentas 
Nebūtinas, ar būtinas dalinamos 
patalpos / buto NTR išrašas? 
Nebūtinas. 

Taip. Reikalingas dalinamos patalpos 
NTR išrašas apie nuosavybę. 

NTR išrašas reikalingas žinoti 
unikalius numerius naujų objektų. 

2. Jei išrašas nebūtinas, kokie kiti 
dokumentai gali būti pateikiami?  

Prašyme nurodomas tam asmeniu 
priklausančio turto adresas ir 
pasitiksliname NTR duomenų bazėje apie 
to turto priklausomybę. 

Jai NTR išrašo neturi, tuomet turi 
būti preliminarių matavimų planas, 
kuriame parašytas savininkas. 

Klausimai SI: 

1. Kaip kiekvienu atveju nustatoma buto / 
patalpos numeracija ryšium su kitais 
objektais?  Kauno m. paslaugos 
apraše minimas reikalingas pateikti 
aukšto (-ų) planas.TAIP Ar dalinant 
butą / patalpą atliekamuose 
kadastriniuose matavimuose atsispindi 
viso aukšto (-ų)planas, įskaitant ir tuos 
butus / patalpas, kurie nėra dalinami?  

NE  
NTR duomenų bazėje tikslinamasi koki 
numerį galime suteikti. 

Dalinant patalpą aukšto planai nereikalingi, 
nesa numeriai suteikiami vadovaujantis 
taisyklių 19.2 p.-prirašant didžiąją raidę. 

Nustatoma numeracijos taisyklių 
tvarka. Manau turi atsispindėti, 
būna skirtingų atvejų. 

 

Sujungiami butai / Jei nėra registruota NTR: Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 

Jei nėra registruota NTR: 

 Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
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Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

patalpos  Pastato, kuriame yra sujungiami 
butai/ patalpos, adresas (nurodo 
pareiškėjas; rankinis įvedimas). 

Sujungiami butai turi būti registruoti NTR, 
kaip NT objektai 

Jei registruota NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla, kurioje nurodytos buto / 
patalpos koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Naujai suformuotų NT objektų 
NTR išrašai (gaunama iš NTR) 

Nuosavybės nustatymui reikalingas jau 
egzistuojančių sujungiamų patalpų/butų 
NT išrašas apie nuosavybę 

objektų formavimo schema su  
formuojamų patalpų ar butų 
numeriais (projektas) (nurodo 
pareiškėjas; prisegamas 
dokumentas) 

Jei registruota NTR: 

 Naujai suformuotų butų / patalpų 
kadastrinių matavimų planai 
(gaunama iš NTR) 

Klausimai SI: 

1. Ar reikalinga konkrečiau nurodyti adresą: 
sujungiamų patalpų/butų adresai? TAIP 
Taip 

Reikalingi tikslūs abiejų jungiamų 
butų adresai. 

2. Ar reikalinga pateikti sujungiamų patalpų 
unikaliuosius numerius? Nebūtina 

TAIP. Pareiškėjas turi nurodyti, kurį iš 
sujungiamų patalpų nori pasilikti (taisyklių 
19.1 p.) 

Norint įregistruoti sujungtą naują 
patalpą, reikalingas unikalus numeris. 

Klausimai SI: 

1. Jei formuojami NT objektai dar nėra 
registruoti NTR, ar tinka sujungiamų 
patalpų / butų nuosavybę 
pagrindžiantys dokumentai, ar būtini 
sujungiamų patalpų / butų NTR 
išrašai? Nebūtini 

TAIP .Nuosavybės nustatymui reikalingi 
jau egzistuojančių sujungiamų patalpų/ 
butų NT pažymos apie nuosavybę. 

Registruojant reikia žinoti unikalų 
numerį. 

SUTINKU 

 

Performuojami 
butai / patalpos 

Jei nėra registruota NTR: 

 Pastato, kuriame yra performuojami 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 

Jei nėra registruota NTR: 

 Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
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Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

butai / patalpos, adresas (nurodo 
pareiškėjas; rankinis įvedimas)  

Taip negalėtų būti, nes performuoti galima tik 
esamus objektus 

Jei registruota NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla, kurioje nurodytos buto / 
patalpos koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Naujai sukurtų NT objektų NTR 
išrašai (gaunama iš NTR) 

Nuosavybės nustatymui reikalingas jau 
egzistuojančių sujungiamų patalpų/butų 
NT išrašas apie nuosavybę 

objektų formavimo schema su  
formuojamų patalpų ar butų 
numeriais (projektas) (nurodo 
pareiškėjas; prisegamas 
dokumentas) 

Jei registruota NTR: 

 Naujai suformuotų butų / patalpų 
kadastrinių matavimų planai 
(gaunama iš NTR) 

Klausimai SI: 

1. Ar reikalinga konkrečiau nurodyti adresą: 
esami performuojamų butų / patalpų 
adresai? TAIP 

Taip 

Turi būti nurodytas konkretus 
adresas. 

2. Ar reikalinga pateikti performuojamų 
patalpų unikaliuosius numerius?  

NEBŪTINAI, nes turime prisijungimą prie 
NTR duomenų bazės. 

TAIP. Pareiškėjas turi nurodyti, kurį iš 
sujungiamų patalpų nori pasilikti (taisyklių 
19.1 p.) 

Jai jie keičiasi, tuomet reikalinga. 

Klausimai SI: 

1. Jei formuojami NT objektai dar nėra 
registruoti NTR, ar tinka 
performuojamų patalpų / butų 
nuosavybę pagrindžiantys Taip 
dokumentai, ar būtini performuojamų 
patalpų/butų NTR išrašai? NEBŪTINI 

TAIP .Nuosavybės nustatymui reikalingi 
jau egzistuojančių sujungiamų patalpų/ 
butų NT pažymos apie nuosavybę. 

Jai turimi išrašai tuomet taip, jai 
neturimi, tuomet preliminarūs ar 
tikslūs planai, kadastrai... 

- 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

83 psl. iš 101 
S.08. „Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas“ elektroninės paslaugos 

proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Sunumeruoti ne 
pagal taisykles 
butai / patalpos  

Pastato, kuriame yra ne pagal taisykles 
sunumeruoti butai / patalpos, adresas 
(nurodo pareiškėjas; rankinis įvedimas) 

Taip negalėtų būti, nes performuoti galima tik 
esamus objektus 

Jei registruota NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla, kurioje nurodytos buto / 
patalpos koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

Jei nėra registruota NTR: 

 Nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 NTR išrašai (gaunama iš NTR) 

 

Jei registruota NTR: 

 Butų / patalpų kadastrinių 
matavimų planai (gaunama iš 
NTR) 

Klausimas SI: 

Ar šiuo atveju 
pernumeravimą 
inicijuoja privatūs 
asmenys, ar SI? 
Privat. asmenys, VĮ 
Reg. centro Adresų 
registras ar SI  

Tai galėtų būti 
pareiškėjo arba 
Adresų registro 
departamento 
iniciatyva 

Dažniausiai 
pernumeruojama 
jai numeracija 
neatitinka 
taisyklių. 

Klausimas SI: 

1. Ar reikalinga konkrečiau nurodyti adresą: 
esami nekorektiškai sunumeruotų butų / 
patalpų adresai? 

Retas atvejas. Reikalinga nurodyti. 
Taip 

Reikalinga informuoti, kuris adresas 
ne taip sunumeruotas ar neatitinka 
numeracijos taisyklių – eiliškumo. 

Klausimas SI: 

1. Jei butas / patalpa nėra registruota 
NTR, koks nuosavybę pagrindžiantis 
dokumentas galėtų būti pateikiamas 
pareiškėjo? 

Projektas-schema, kadastro byla, 
statybos leidimas 
Turi būti įregistruotas.Tačiau jei tai 
inicijuoja Adresų registro departamentas- 
manau, kad nereikalinga. 

Neregistruoti negali būti, nes 
kalbama apie jau sunumeruotus-
įregistruotus, tačiau taisykles 
neatitinkančius 
butus/patalpas/gyvenamuosius 
namus. 

Klausimas SI: 

1. Jei butas / patalpa nėra registruota 
NTR, koks buto / patalpų planas galėtų 
pateikiamas? Projektas-schema, 
kadastro byla 

2. Ar šiuo atveju neteisingai sunumeruoti 
butai / patalpos visada bus registruoti 
NTR, galės būti gaunami jų planai?NE 

Neregistruoti negali būti, nes 
kalbama apie jau sunumeruotus-
įregistruotus, tačiau taisykles 
neatitinkančius 
butus/patalpas/gyvenamuosius 
namus. 
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Butas / patalpa 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas 

(-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Inicijuoja 
savivaldybė arba 
Registrų 
centras. Yra 
pasitaikę atvejų 
kai kreipiasi dėl 
ne taip 
sunumeruotų 
adresų seniūnai 
ar gyventojai. 

 

Pastatas / pastatų kompleksas 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas 

planas (-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Pastatas/ pastatų 
kompleksas, 
kuriam dar nebuvo 
priskirtas numeris 
(naujai pastatytas, 
arba kuriam dar 
nebuvo priskirtas 
atskiras adreso 
numeris) 

Jei nėra registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra pastatas / pastatų 
kompleksas, adresas (nurodo 
pareiškėjas; rankinis įvedimas) 

 Jei registruotas NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla, kurioje nurodytos pastato / 
pastatų komplekso koordinatės 
(gaunama iš NTR). 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 
kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 NTR išrašas (gaunama iš NTR) 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami 
dokumentai)  

Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra pastatas, 
kadastrinių matavimų planas 
(gaunama iš NTR) 

Klausimai SI: Klausimai SI: Klausimai SI: 
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Pastatas / pastatų kompleksas 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas 

planas (-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

1. Sklypas nebūtinai turi turėti adresą, arba 
pastatui būti nesuformuotas. Tokiu atveju, 
kaip būtų nustatoma pastato buvimo vieta, 
jei pastatas nėra registruotas NTR ir / ar 
pastatui nėra suformuotas žemės sklypas?  

Kadangi adreso koordinatė turi būti dedama 
ant pastato, būtina žinoti pastato vietą. 
Reikalinga kadastro schema arba iš detaliojo 
plano schemos. 
Turi atlikti kadastrinius matavimus pastato (1A 
forma) jau esamo pastato (pastatyto, 
neįregistruoto NTR). Pastatui nebus galimybės 
suteikti adreso, jei neturės unik. Nr. ir pastato 
koordinačių (1A forma). 

Su pagalba seniūno ar pačio žmogaus 
parodymu vietą žemėlapyje. 
2. Jei sklypui yra suteiktas adresas, ar 

galimas atvejis, kad pareiškėjas pastatui 
prašo suteikti ne sklypo numerį? GALIMAS 

Taip, jeigu adreso priklausomybė nustatyta ne 
gretimai gatvei (įvažiuojama į sklypą iš tos 
gatvės)  ir nepažeidžia adresų eiliškumas. 
Sklypui ir pastatui turi būti vienas adresas, 
jeigu dar būtų pastatytas naujas gyvenamasis 
namui suteikiamas naujas adresas. 

Sklypas, kuriame yra pastatai, jų 
kompleksai, teikiamas vienas numeris-
adresas. 
3. Ar reikalinga nurodyti (ar kitaip apibūdinti) 

pastato ar pastatų komplekso, kuriam 
norima suteikti numerį, buvimo vietą 
sklype, jei šis pastatas / pastatų 
kompleksas nėra registruotas NTR? Iš 

1. Kokį dokumentą turėtų pateikti 
pareiškėjas, norėdamas įrodyti 
nuosavybę, jei pastatas dar nėra 
registruotas NTR? Kadastro byla, 
projektas, statybos leidimas 

Statybą leidžiantį dokumentą (statybos 
leidimą), atliktus kadastrinius matavimus 
(1A forma). 

Nuosavybės įrodymo nereikalauju. 

2. Kaip įrodoma nuosavybė, jei pastate 
esantys butai / patalpos nuosavybės 
teise priklauso skirtingiems 
asmenims? Ar reikalingi kiekvieno iš 
butų /patalpų NTR išrašai? Ar 
reikalingi visų šių asmenų sutikimai?  

Sutikimo nereikalaujame. 
Sunumeruojame, jei užtenka pateiktų 
dokumentų visoms patalpoms. 

Reikalingi visų šių asmenų sutikimai (ant 
prašymo formos pasirašo 
bendrasavininkai), jei adresai po tokio 
sprendimo yra priimami (be visų 
savininkų) tik  gyventojo prašymu ir  toks 
sprendimas teisines pasekmes sukelia turi 
būti paskelbtas viešai seniūnijos 
patalpose, savivaldybės interneto 
svetainėje ir skelbimų lentose. 

Nuosavybės įrodymo nereikalauju. 
NTR išrašai visuomet reikalingi, 
nes ten nurodomi unikalūs 

1. Turime informaciją, kad teritorijų 
planavimo dokumentus saugo SI. Ar 
užtektų pateikti šio dokumento 
numerį? TAIP 

Geriau būtų pateikiama visa informacija 
ne tik dokumento numeris. Reiktų pateikti 
KMS administracijos direktoriaus 
įsakymą su paskirties, būdo keitimu ir 
planu, šių dokumentų kopijas. 

Ne. 
2. Ar galimi Sodininkų bendrijų 

paskirstymo sklypais projektai ir 
planai, jei pastatas yra sodų 
bendrijoje? Ar tokiu atveju 
nereikalinga pateikti teritorijų 
planavimo dokumento?  

Taip, galima. Teritorijų planavimo 
dokumento nereikia pateikti. 

Galimi. Nereikalinga. 
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Pastatas / pastatų kompleksas 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas 

planas (-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

detaliojo plano, kadastro schemos. 
Priklauso ką pateikia.  
Kokiais atvejais reikėtų nurodyti? 
Suteikiant adresą. 

Visais atvejais turėtų būti pridedama 
informacija apie turimo sklypo ar pastato 
dokumentus įrodančius jo vietą (kadastriniais 
matavimais). 

Paprastai sklypui suteikiamas numeris 
koordinuojamas ant pastato, kuriam 
reikalingas adresas. Jai sklypas 
nesuformuotas, koordinuojama ant 
pastato su pagalba seniūno 
4. Kokie dar duomenys pastato vietos 

nustatymui galėtų būti pateikiami? 
detalusis planas, kadastro schemos 

Pateikiami dokumentai: situacijos schemą 
(atlikta matininko), kadastriniai matavimai (1A 
forma), NTR registro išrašas (statinių, žemės). 

NTR išrašas, preliminarių matavimų 
planas ar vaizdinis parodymas 
žemėlapyje (maps.lt, regia.lt ir pan.) 
5. Jei suteikiamas numeris pastatų 

kompleksui, ar reikalinga pateikti visų 
kompleksui priklausančių objektų 
unikaliuosius numerius? Teisės akte apie 
tai nėra kalbama. REIKIA, nes jie surašomi 
Adresų registrui pateikiamame priede 

Taip, yra reikalinga, be unikalių Nr. negalėsim 
suteikti kompleksam adresų, suteikiama bus tik 
pagal pateiktus dokumentus. 

Tiksliausias adresas būtų su visais 

numeriai, koordinatės, savininkai ir 
pan. Nevisada tiktai jie turimi. 

3. Teisės akte nurodyta, kad prašymą 
dėl pastato sunumeravimo gali teikti ir 
statytojas bei valdytojas – ar šie 
asmenys turi būti pastato savininkai 
arba savininko įgalioti? GALI 

Savininkai, įgalioti asmenys arba kitaip 
teisės akte nurodyti. 

Neprivalo. 
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Pastatas / pastatų kompleksas 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas 

planas (-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

unikaliais numeriais, taip įregistruojant 
kiekvieną pastatą tame sklype. 

 
   

Dalinami pastatai/ 
pastatų kompleksai  

Jei nėra registruota NTR: 

 Dalinamo pastato / pastatų komplekso 
esamas adresas (nurodo pareiškėjas; 
rankinis įvedimas) 

 Jei registruota NTR: 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
byla, kurioje nurodytos naujai 
formuojamo pastato / pastatų 
komplekso koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 
kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Naujai formuojamo  pastato / 
pastatų komplekso NTR išrašas 
(gaunama iš NTR) 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami 
dokumentai)  

Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra pastatas, 
kadastrinių matavimų planas 
(gaunama iš NTR) 

Klausimas SI: 

Ar galimas atvejis, 
kad pastatas yra 
dalinamas? TAIP 
Ar gali būti 
dalinami tik 
kompleksai, bet 
pastatai –ne? Gali 
pastatai būti 
dalinami į kelis 
turtinius vienetus. 

Ne, kompleksai ir 
pastatai gali būti 
dalinami. 

Klausimai SI:  

1. Jei naujai formuojami pastatai / pastatų 
kompleksai nėra registruoti NTR, kokią 
informaciją reikėtų pateikti pareiškėjui, kad 
būtų galima nustatyti tikslią pastato, kuriam 
prašoma suteikti numerį, buvimo vietą, ar 
pastatų komplekso buvimo tikslią vietą ir 
apimtį? Schema iš kadastro, projektas. 

Pateikiami dokumentai pagal ką galima suteikt 
adresus: kadastriniai matavimai 1A forma         
(galima dar ir situacijos schemą, pastatų 
išdėstymą sklype) arba statybą leidžiantį 
dokumentą (statybos leidimą). 

NTR išrašas, preliminarių matavimų 
planas ar vaizdinis parodymas 

Klausimas SI: 

1. Kokį dokumentą turėtų pateikti 
pareiškėjas, norėdamas įrodyti 
nuosavybę, jei naujai formuojamas 
pastatas / pastatų kompleksas dar 
nėra registruotas NTR? Ar šiuo atveju 
užtektų dalinamo pastato / pastatų 
komplekso NTR išrašo? Užtenka 

Taip, užtektų, bet jei nėra registruotas 
NRT pateikiamas  statybą leidžiantis 
dokumentas. 

 

NTR išrašas, preliminarių matavimų 
planas ar vaizdinis parodymas 

- 
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Tokio atvejo 
neturėjau, 
tačiau jai namas 
priklauso 2 
savininkams ir 
jie darosi 
matavimus 
skiriant namą, 
tuomet 
suformuotam 
sklypui su puse 
namo teikiamas 
naujas adresas. 

žemėlapyje (maps.lt, regia.lt ir pan.) 

2. Ar kokiu nors atveju pareiškėjui būtų 
reikalinga pateikti dalinamo pastato ar 
pastatų komplekso NTR išrašą? Užsakovai 
dažniausia šį dokumentą pateikia, bet 
pagal adresą mes galime pažiūrėti NTR. 

Reikalinga sutikrinti NTR išrašą su pateiktais 
kadastriniais matavimais 

NTR išrašai visuomet reikalingi, nes ten 
nurodomi unikalūs numeriai, 
koordinatės, savininkai ir pan. Jai juos 
turi. 

žemėlapyje (maps.lt, regia.lt ir pan.) 

 

 

   
 

Sujungiami 
pastatai/ pastatų 
kompleksai 

Jei nėra registruota NTR: 

 Esami sujungiamų pastatų / pastatų 
kompleksų adresai (nurodo 
pareiškėjas; rankinis įvedimas) 

 Jei registruota NTR: 

 NTR išrašas, kuriame nurodytos naujai 
formuojamo pastato / pastatų 
komplekso koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento 
kopija ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Naujai formuojamo  pastato / 
pastatų komplekso NTR išrašas 
(gaunama iš NTR) 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami 
dokumentai)  

Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra pastatas / 
pastatų kompleksas, kadastrinių 
matavimų planas (gaunama iš 
NTR) 
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laukai 
Numerio nustatymui reikalingas 
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 Klausimas SI: 

1. Ar reikalinga nurodyti sujungiamų (ar kitaip 
apibūdinti) pastatų ar pastatų kompleksų 
buvimo vietą sklype, jei šie pastatai / 
pastatų kompleksai nėra registruoti NTR?  

Sujungiamų pastatų kadastriniai matavimai 1A 
forma (galima dar ir situacijos schemą, pastatų 
išdėstymą sklype) arba statybą leidžiantį 
dokumentą (statybos leidimą). 

Jai pastatas ar pastatų kompleksas 
matuojamas kitame žemės sklype, 
tuomet teikiamas adresas, žinant jų 
koordinates ir unikalius numerius.  
2. Kokiais atvejais ir kaip tai reikėtų nurodyti? 

Vietą pastato turime žinoti būtinai, tad 
schema reikalinga. 

Prašymo forma, pateikiant dokumentų kopijas 
apie sujungiamus pastatus. 

Nurodoma pačio pareiškėjo pastatų 
vietą žemėlapyje. 
 

Klausimas SI: 

Kokį dokumentą turėtų pateikti 
pareiškėjas, norėdamas įrodyti 
nuosavybę, jei naujai formuojamas 
pastatas / pastatų kompleksas dar nėra 
registruotas NTR? Statybos leidimas, 
planas Ar šiuo atveju užtektų sujungiamų 
pastatų / pastatų kompleksų NTR išrašų? 
TAIP 

Taip, užtektų, bet jei nėra registruotas 
NRT pateikiamas  statybą leidžiantis 
dokumentas. 

NTR išrašas, preliminarių matavimų 
planas ar vaizdinis parodymas 
žemėlapyje (maps.lt, regia.lt ir pan.) 

 

 

   
 

Kiti galimi atvejai: 
1. Pastatas, pastatų kompleksas priskirtas kitai gatvei, gyvenamajai vietovei  
2. Pakeitus pastatų, jų kompleksų numerių seką toje pačioje gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje  
3. Sujungus gatves ar pakeitus jų geografines charakteristikas  
4. Pastačius naujus pastatus ar jų kompleksus nugriautų pastatų/ kompleksų vietoje  
5. Pastatai sunumeruoti ne pagal taisykles  
6. Gyvenamosiose vietovėse, kuriuose buvo suteikti numeriai be gatvių pavadinimų, suformuojami nauji adreso objektai ir jų yra daugiau kaip 20. 
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Pastatas / pastatų kompleksas 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas 

planas (-ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Klausimai SI: 
1. Kas inicijuoja numerio keitimą kiekvienu iš aukščiau pateiktų atvejų – privatus asmuo ar pati SI? Adresų registras, savininkas arba Savivaldybė 

Fiziniai, juridiniai asmuo ir pati SI. 

Dažniausiai pernumeruojama jai numeracija neatitinka taisyklių. Inicijuoja savivaldybė arba Registrų centras. Yra pasitaikę atvejų 
kai kreipiasi dėl ne taip sunumeruotų adresų seniūnai ar gyventojai. 

2. Ar atvejis „Pastačius naujus pastatus ar jų kompleksus nugriautų pastatų/ kompleksų vietoje“ sutampa su numerių suteikimo naujai pastatytiems 
pastatams, pastatų kompleksams atveju? Ne 
Taip, adresai gali sutapti su pastatytų ir nugriautų pastatais. Atliekamas adreso pakeitimas į tą patį susiejant seną adresą su naujai pastatytu namu ( 
pastato naujas Unik. Nr.). 

Jai gerai supratau, tai sutampa. 

 

Korpusai 

Atvejis 
Su objekto vietos nustatymu 

susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję laukai 

Numerio nustatymui reikalingas planas (-
ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Naujas korpusas 
Jeigu nėra registruota NTR: 

 Pastatų komplekso, kuriam 
priklauso korpusas, adresas. 

Jeigu yra registruota NTR: 

 NT kadastrinio ir registro 
dokumentų byla, kurioje 
nurodytos korpuso 
koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Statybą leidžiančio dokumento kopija 
ARBA 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Korpuso NTR išrašas (gaunama iš NTR) 

  

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami dokumentai)  

Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra korpusas, 
kadastrinių matavimų planas 
(gaunama iš NTR) 

 

Klausimai SI: Klausimai SI:  
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Korpusai 

Atvejis 
Su objekto vietos nustatymu 

susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję laukai 

Numerio nustatymui reikalingas planas (-
ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

1. Ar visais atvejais prieš suteikiant 
numerį turi būtinai būti atlikti 
korpuso kadastriniai matavimai, 
jam suteiktas unikalusis 
numeris? NEBŪTINAI  
Galima ir pagal statybą leidžiamą 
dokumentą. 

Sunku pasakyti, nes visi atvejai 
skirtingi. Kuo daugiau 
informacijos, tuo tiksliau 
suteikiamas adresas. 
2. Ar pareiškėjui reikalinga nurodyti 

korpuso, kuriam prašoma suteikti 
numerį, vietą sklype ar pastatų 
komplekse? TAIP Kokiais 
atvejais reikėtų nurodyti? Visais, 
NES ANT KORPUSO 
DEDAMAS TAŠKAS, TURIME 
ŽINOTI TIKSLIĄ JO VIETĄ Kaip 
šis korpusas būtų nurodomas? 
nesuprantu klausimo  

Reikia jeigu turi žemės sklypas 
adresą, o korpusas neturi adreso, 
pagal statybą leidžiamą dokumentą. 

Tokių atvejų nesu turėjusi, bet 
įsivaizduoju, kad būtina 
nurodyti korpusą, kuriam reikia 
adreso. 
3. Ar galimas atvejis, kad prašoma 

suteikti numerius pastatų 
kompleksui ir jame esantiems 
korpusams vienu prašymu? 

1. Jei korpusas nėra registruotas NTR, kokius 
dokumentus reikalinga pateikti pareiškėjui 
norint įrodyti korpuso nuosavybę? Statybos 
leidimas, planas Ar turi būti įrodoma viso 
pastatų komplekso nuosavybė? NEBŪTINAI 

Statybą leidžiamą dokumentą. 

Numeruojant korpusą paprastai jau būna 
pastatams suteikti adresai, o korpusas 
numeruojamas sukonkretinti adresą. 
2. Jei korpuse esantys butai / patalpos 

priklauso skirtingiems asmenims, ar 
reikalinga kiekvieno iš šių asmenų 
sutikimas/ susitarimas?) NE 

Taip reikalinga, prašymo forma pasirašo po 
prašymu visi esantys korpuso savininkai. 

Jai tai individualios įmonės ar UAB‘ ai, 
tuomet sutikimai, susitarimai reikalingi. 
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Korpusai 

Atvejis 
Su objekto vietos nustatymu 

susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję laukai 

Numerio nustatymui reikalingas planas (-
ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

TAIP Kaip tokiu atveju  būtų 
nustatoma vieta? Iš projekto ar 
kadastro schemų 

Taip, pagal statybą leidžiamą 
dokumentą. Nagrinėjant patvirtintą 
projektuotą. 

Būtų vienas prašymas, bet keli 
įsakymai galutinio adreso 
suteikimui. Vieta visuomet 
nustatoma su pareiškėjo 
nurodymu. 
4. Ar pastatų kompleksų ir korpusų 

koordinatės pateikiamos teritorijų 
planavimo dokumente? Jei ne, 
kur? Adreso koordinatę nustatau 
pati 

Nėra pateikiama teritorijų planavimo 
dokumentuose (randamos tik sklypo 
koordinatės). Atliekant kadastrinius 
matavimus ( 1A) ir sudarant korpusų 
situacijos schemą (sklypo plane). 

Koordinatės, tačiau nevisada 
būna parašytos  NTR išraše, 
taip pat būna nurodytos 
preliminarių ar tikslių matavimų 
plane. 

Korpusas 
priskiriamas 
kitam pastatų 
kompleksui 

Jei nėra registruota NTR: 

 Esamas korpuso adresas 

 Pastatų komplekso, kuriam 
priskiriamas korpusas, 
adresas  

Jei nėra registruota NTR: 

 Kiti nuosavybę pagrindžiantys 
dokumentai (nurodo pareiškėjas; 
prisegami dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Korpuso NTR išrašas (gaunama iš NTR) 

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami dokumentai)  
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Korpusai 

Atvejis 
Su objekto vietos nustatymu 

susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję laukai 

Numerio nustatymui reikalingas planas (-
ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

 
Jeigu yra registruota NTR: 

 NT kadastrinio ir registro 
dokumentų byla, kurioje 
nurodytos korpuso 
koordinatės (gaunama iš 
NTR). 

 

 Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra korpusas, 
kadastrinių matavimų planas 
(gaunama iš NTR) 

  

Klausimai SI: 
1. Ar šiuo atveju korpusas visada 

bus registruotas NTR? manau 
TAIP, turi turėti unikalų NR. 

Ne visada 

Manau taip. 
2. Ar reikalinga pateikti pastatų 

komplekso, kuriam priskiriamas 
korpusas, unikalųjį numerį? 
Svarbiausia žinoti ankščiau 
suteiktą adresą arba unikalų NR 

Taip, jeigu korpusas jį turi.. 

Taip. 

Klausimai SI: 

1. Ar reikalingas pastatų komplekso, kuriam 
priskiriamas korpusas, NTR išrašas? 
NEBŪTINAI  

Taip 

Taip. 

2. Ar reikalinga įrodyti tiek korpuso, tiek 
pastatų komplekso, kuriam priskiriamas 
korpusas, nuosavybę? TAIP 

Taip 

Remiantis NTR išrašu. 

3. Jei korpusas nėra registruotas NTR, kokius 
dokumentus reikalinga pateikti pareiškėjui 
norint įrodyti korpuso nuosavybę? Statybos 
leidimas, projektas, planas. 

Statybą leidžiamą dokumentą (statybos leidimą). 

Manau, kad korpusas visuomet 
registruotas turi būti. 

4. Jei korpuse esantys butai priklauso 

Klausimai SI: 
1. Ar reikalingi teritorijų planavimo 

dokumentai tiek pastatų kompleksui, 
kuriam šiuo metu priklauso korpusas, tiek 
kompleksui, kuriam priskiriamas 
korpusas?  

Nereikia 

Manau nebūtini, tačiau turi būti pateikti 
kažkokie išplanavimai. 
2. Ar pareiškėjas turi pateikti / iš NTR 

gaunamus sklypų, kuriuose yra abu 
pastatų kompleksai, planus? TAIP, reikia 
planų vietos nustatymui 

Ne, nebent kyla abejonė dėl adreso suteikimo. 

Papildoma informacija visuomet 
reikalinga ir naudinga. 
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Korpusai 

Atvejis 
Su objekto vietos nustatymu 

susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję laukai 

Numerio nustatymui reikalingas planas (-
ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

asmenims nuosavybės teise, ar reikalingi 
visų šių savininkų sutikimai, ar vienas 
nustatytas asmuo teikia prašymą visų 
asmenų vardu? Gali ir vienas. 

Vienas asmuo teikiantis prašymą turi surinkti kitų 
savininkų parašus (prašyme) arba teikiantis 
asmuo po tokio sprendimo yra priimami (be visų 
savininkų) tik  gyventojo prašymu ir  toks 
sprendimas teisines pasekmes sukelia turi būti 
paskelbtas viešai seniūnijos patalpose, 
savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų 
lentose.( 41punktas) 

Gali teikti visų asmenų vardu žinoma su 
visais suderinus. 

Keičiama  korpus
ų numerių seką 
tame pačiame 
pastatų 
komplekse 

Jei nėra registruota NTR: 

 Esami korpusų adresai 
Jei registruota NTR: 

 NT kadastrinio ir registro 
dokumentų bylos kiekvienam 
korpusui, kurio numeris 
keičiamas, kuriose nurodytos 
korpusų koordinatės 
(gaunama iš NTR). 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Nuosavybę pagrindžiantys dokumentai 
(nurodo pareiškėjas; prisegami 
dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Korpusų NTR išrašai (gaunama iš NTR) 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami dokumentai)  

Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra korpusai, 
kadastrinių matavimų planai 
(gaunama iš NTR) 

 

Klausimas SI: 

1. Ar užtektų pateikti pastatų 
komplekso adresą ar  NTR 
išrašą su nurodytomis komplekso 

Klausimas SI: 

1. Kokius nuosavybę pagrindžiančius 
dokumentus šiuo atveju pateiktų pareiškėjas 
jei korpusai nėra įregistruoti NTR? 
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Korpusai 

Atvejis 
Su objekto vietos nustatymu 

susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję laukai 

Numerio nustatymui reikalingas planas (-
ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

koordinatėmis? 
Taip, NTR išrašas. 

Manau užtektų. 

Statybą leidžiamą dokumentą (statybos leidimą). 

Planus, išmatavimus.. 

 

Korpusai 
sunumeruoti ne 
pagal taisykles 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Esami korpusų adresai 
Jei registruota NTR: 

 NT kadastrinio ir registro 
dokumentų bylos kiekvienam 
korpusui, kurio numeris 
keičiamas, kuriose nurodytos 
korpusų koordinatės 
(gaunama iš NTR). 

 

Jei nėra registruota NTR: 

 Nuosavybę pagrindžiantys dokumentai 
(nurodo pareiškėjas; prisegami 
dokumentai) 

Jei registruota NTR: 

 Korpusų NTR išrašai (gaunama iš NTR) 

  

Jei nėra registruota NTR: 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) (nurodo 
pareiškėjas; prisegami dokumentai)  

Jei registruota NTR: 

 Sklypo, kuriame yra korpusai, 
kadastrinių matavimų planai 
(gaunama iš NTR) 

  

Klausimas SI: 

Ar šiuo atveju 
prašymą teikia 
asmuo, ar 
numerių keitimą 
inicijuoja 
savivaldybės 
institucijos? gali 
būti abu atvejai 

Inicijuoja SI ir 
Adresų registras. 

 
Klausimas SI: 

Kokius nuosavybę pagrindžiančius dokumentus 
šiuo atveju pateiktų pareiškėjas, jei korpusai 
nėra įregistruoti NTR? Statybos leidimas, jei turi 
kadastro byla, planas 

Statybą leidžiamą dokumentą (statybos leidimą). 

Planus, išmatavimus.. 
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Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas (-

ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Žemės sklypui dar 
nebuvo suteiktas 
numeris 

 NT kadastro ir registro dokumentų byla 
žemės sklypui, kurioje nurodytos 
sklypo koordinatės (gaunama iš NTR). 

 

 NTR išrašas žemės sklypui 
(gaunama iš NTR). 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) 

 Sodininkų bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai (pateikia 
pareiškėjas tuo atveju, jei  prašymas 
teikiamas dėl sklypo esančio 
sodininkų bendrijoje);   

 Kadastrinių matavimų metu sudarytas 
sklypo planas 

  

Klausimai SI: 

1. Ar sklypo vietos nustatymui užtektų 
pateikti tik teritorijų planavimo dokumentą, 
nurodant sklypo kadastro ar unikalųjį, ar 
kitą teritorijų planavimo dokumente 
nurodytą numerį? Detalusis planas arba 
planas prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui 

Užtektų 

Užtektų. 

2. Ar reikalinga pateikti ir visų pastatų, kurie 
yra žemės sklype, unikaliuosius numerius? 
TAIP 

Taip, pagal NTR išraše įregistruotus pastatus. 

Reikalinga, bet nevisada įmanoma. 

Klausimai SI: 

1. Ar gali  būti reikalaujami kokie 
nors papildomi nuosavybės teisę 
įrodantys dokumentai? detalusis 
planas arba planas prilyginamas 
detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui plius prašymas 

NTR išrašas (jei nėra sklypo ribų 
planą). 

Manau ne. 

 

Klausimai SI: 

1. Ar naujesniems sklypams gali būti 
pateikiamas tik įregistruoto dokumento 
registro Nr.? NEBŪTINAI 

Geriau būtų pateikiama visa informacija ne tik 
dokumento numeris. Reiktų pateikti KMS 
administracijos direktoriaus įsakymą su 
paskirties, būdo keitimu ir planu, šių 
dokumentų kopijas. 

Manau gali. 
 
2. Ar visais atvejais pareiškėjui užtenka 

pateikti teritorijų planavimo dokumentą, ar 
taip pat reikalinga pateikti NTR turimas 
schemas, pvz., kadastro žemėlapį? Kokie 
šaltiniai naudojami norint suteikti sklypui 
numerį ryšium su aplink esančiais 
sklypais? Suvedamos sklypo ribų 
koordinatės iš detalaus ar prilyginamo 
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Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas (-

ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

3.  Teisės akte nurodyta, jog šiuos numerius 
reikalinga įrašyti į numerio suteikimo 
įsakymo priedą. TAIP, BŪTINA 
Ar galimas atvejis, kad vienu prašymu 
prašoma suteikti vienodus ar skirtingus 
numerius sklypui ir jame esantiems 
pastatams? TAIP Tokiu atveju, ar 
pareiškėjui reikalinga nurodyti, kad, pvz., 
prašoma suteikti numerį sklypui, bet ne 
juose esantiems pastatams, arba kad 
prašoma suteikti numerį sklypui ir vienam 
iš sklype esančių pastatų (unikaliu kodu 
nurodant, kuriam pastatui norima suteikti 
numerį)? Tokio atvejo nepasitaikė, bet gali 
būti. 

Antras pvz. tinkamiausias. 

Adresas visuomet suteikiamas žemės 
sklypui ir juose esantiems statiniams. 
Jai kažkurį statinį pareiškėjas matuoja 
naujame žemės sklype, jį atskiriant nuo 
kitų, tuomet tas objektas yra 
koordinuojamas su unikaliu numeriu 
naujame sklype. 

detaliajam ir Adresų registro duombazėje 
žiūrima anksčiau suteiktų adresų 
numeravimas. 

Reikia jei sklypas registruotas NTR pateikiant 
išrašą. 

Papildoma informacija visuomet 
naudinga. 
 
3. Jei  prašymas teikiamas dėl numerio 

suteikimo sodo sklypui, ar užtenka tik 
Sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais 
projekto ar plano? Manau taip, retas 
atvejas 

Užtenka 

NTR išrašas visuomet reikalingas, jai 
jis turimas, tačiau jai jo nėra, tuomet 
kažkokie planai ar kita informacija 
būtina. 
 

Žemės sklypai 
sujungiami 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
bylos sujungiamiems žemės sklypams, 
kuriuose nurodyti esami sklypų adresai 
ir koordinatės (gaunama iš NTR). 

 

 NTR išrašai sujungiamiems 
žemės sklypams (gaunama 
iš NTR). 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) 

 Sodininkų bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai (pateikia 
pareiškėjas tuo atveju, jei  prašymas 
teikiamas dėl sklypo esančio 
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Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas (-

ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

sodininkų bendrijoje) 

 Kadastrinių matavimų metu sudaryti 
sujungiamų sklypų planai. 

 

1. Ar reikalinga, kad naujai formuojamas 
sklypas jau būtų registruotas NTR kaip 
atskiras, vientisas objektas? Nebūtinai 
Mūsų žiniomis, sklypas nebus 
registruojamas NTR, kol jam nesuteiktas 
numeris. 

Nereikia, užtenka pateikto teritorijų planavimo 
dokumento. 

Taip, čia toks užburtas ratas. 

2. Ar pareiškėjui reikalinga atskirai pateikti 
esamus sujungiamų sklypų adresus? 

Nereikia 

Tikslią vietą, kur reikalingas adresas 
visuomet reikia nurodyti. 

3. Ar sklypų vietos nustatymui užtektų 
pateikti tik teritorijų planavimo dokumentą, 
nurodant sklypo kadastro ar unikalųjį 
numerį? Ar būtų reikalinga nurodyti 
sujungiamų  sklypų kadastro numerius? 
TAIP 

Sujungiamų sklypų kadastro numerius arba 
unikalius nr. 

Ne, užtektų tų sklypų adresų ir naujo 

 Klausimas SI: 

1. Ar visais atvejais, išskyrus kai prašymas 
teikiamas dėl sklypo esančio sodininkų 
bendrijoje, pareiškėjui užtenka pateikti 
teritorijų planavimo dokumentą, ar taip pat 
reikalinga pateikti NTR turimas schemas, 
pvz., kadastro žemėlapį?  

Nebūtina 

Geriausia pateikti viską ką turi, kad 
atsirinkti kas tinkamiausia. 
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Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas (-

ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

sklypo unikalaus numerio. 

4. Ar reikalinga pateikti ir visų pastatų, kurie 
yra žemės sklype, unikaliuosius numerius? 

Taip, jeigu žinomi. Nėra NTR išraše.   

Jai žemės sklypas su jame esančiais 
statiniais suformuotas ir įregistruotas, 
tuomet užtektų pasakyti tikslų adresą. 

Žemės sklypai 
dalinami 

 

 NT kadastro ir registro dokumentų byla 
dalinamam žemės sklypui, kurioje 
nurodytos sklypo koordinatės 
(gaunama iš NTR). 

 NT kadastro ir registro dokumentų 
bylos naujai suformuotiems žemės 
sklypams su  nurodytomis sklypų 
koordinatėmis. 

  

 NTR išrašai naujai 
suformuotiems žemės 
sklypams (gaunama iš NTR). 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) 

 Sodininkų bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai (pateikia 
pareiškėjas tuo atveju, jei  prašymas 
teikiamas dėl sklypo esančio 
sodininkų bendrijoje);  

 Kadastrinių matavimų metu sudaryti 
sujungiamų sklypų planai. 

 

Klausimas SI: 

1. Ar šiuo atveju reikalingi žemės sklypuose 
esančių objektų (pastatų) unikalieji 
numeriai? TAIP Ar reikalinga išskirti, kurie 
objektai yra kuriame naujai suformuotame 
sklype, jei prašymas teikiamas dėl numerių 
suteikimo keliems naujai formuojamiems 
sklypams? TAIP, NES SUTEIKIANT 
ADRESUS PRIEDE TURIME ĮRAŠYTI 
SKLYPO NR. IR PASTATŲ UNIKALIUS 
NR. 

Klausimas SI: 

1. Ar kokiu nors atveju pareiškėjas 
turėtų pateikti NTR išrašus 
dalinamam sklypui, ar kokius 
kitus nuosavybę įrodančius 
dokumentus? Prašymas, NTR 
išrašas, padalinimo planai 

Esamo sklypo NTR išrašą. 

NTR išrašai visuomet reikalingi, 
jai juos pareiškėjas turi. 
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Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas (-

ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

Taip, būtų privalumas jei nėra nurodyta 
teritorijų planavimo dokumentuose. 

Reikalinga išskirti, kurie objektai kur 
priklauso. 

Sklypas priskirtas 
kitai gatvei, 
gyvenamajai 
vietovei 

 

Ar šis atvejis dažnas? 
Kiek apytiksliai tokių 
atvejų pasitaiko per 
metus?  

Neturėjom tokių 
atvejų 
 
 
Klausimas SI: 
prašome ir kitų SI 
pateikti atsakymą. 

 

Pasitaiko tokių 
atvejų. Maždaug 
apie 5. 

 NT kadastro ir registro dokumentų byla 
žemės sklypui su  nurodytomis sklypo 
koordinatėmis. 

 

 NTR išrašai žemės sklypui 
(gaunama iš NTR). 

 
 

 Teritorijų planavimo dokumentas 
(detalusis planas arba planas 
prilyginamas detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentui) 

 Sodininkų bendrijų paskirstymo 
sklypais projektai ir planai (pateikia 
pareiškėjas tuo atveju, jei  prašymas 
teikiamas dėl sklypo esančio 
sodininkų bendrijoje);  

 Kadastrinių matavimų metu sudaryti 
sujungiamų sklypų planai. 

 

  
 

Kiti galimi atvejai: 
1. Pakeitus sklypų  numerių seką toje pačioje gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje (ar šiuo atveju asmuo teikia prašymą, ar numerio pakeitimas yra 

inicijuojamas savivaldybės institucijų?) ABU ATVEJAI GALIMI 
atlieka SI 

2. Sujungus gatves ar pakeitus jų geografines charakteristikas (ar šiuo atveju asmuo teikia prašymą, ar numerio pakeitimas yra inicijuojamas savivaldybės 
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Žemės sklypas, kuriame leidžiama pastatų statyba 

Atvejis Su objekto vietos nustatymu susiję laukai 
Su nuosavybės nustatymu susiję 

laukai 
Numerio nustatymui reikalingas planas (-

ai) ar schema (-os) 

1 2 3 4 

institucijų?); ABU ATVEJAI GALIMI  
Taip 

3. Esantys žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų numeriai neatitinka aprašo ir/ar Adresų formavimo taisyklių reikalavimų 
(ar šiuo atveju asmuo teikia prašymą, ar numerio pakeitimas yra inicijuojamas savivaldybės institucijų?). ABU ATVEJAI GALIMI 
Inicijuoja asmuo ir SI 

Klausimai SI: 
1. Kas inicijuoja numerio keitimą kiekvienu iš aukščiau pateiktų atvejų – privatus asmuo ar pati SI? ABU ATVEJAI GALIMI 
Fiziniai, juridiniai asmuo ir pati SI. 

Galimi abu variantai, priklauso nuo situacijų. 
2. Kokios aukščiau pateiktų atvejų apimtys? (IKI 10) Reti atvejai keisti stengiamės tik būtinais atvejais, nes savininkui pasikeitimai kainuoja ir būna daug 

savininkų dėl to nepatenkintų. 
2013metais keičiamų adresų pagal 2 punktą keičiama (apie100 adresų) dabar nėra daug keičiama. Daugiausia pagal 1 punktą kai pažeidžiamas eiliškumas 
šiais metais apie 30 pakeista. 

Apimtys nėra didelės, tačiau tiek gatves tenka pratęsinėti, keičiant jų geografines charakteristikas, tiek seką keisti – koreguoti 
 

http://www.registrucentras.lt/ibi_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/ibi_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIF_ex=ar-a2-
savivaldybes.fex&CLICKED_ON=&ADM_PAV=Klaip%EBdos%20apskr.&APSKR=3.00&LENT_NR=170.00&PERIODAS_N=0000000588&PERIODAS_I=0000
003310&skirt=1&adm_vien=1&dat_laik=1&LAIK=1 
 
Šioje nuorodoje galima pažiūrėti adresų statistiką. 
 

 

http://www.registrucentras.lt/ibi_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/ibi_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIF_ex=ar-a2-savivaldybes.fex&CLICKED_ON=&ADM_PAV=Klaip%EBdos%20apskr.&APSKR=3.00&LENT_NR=170.00&PERIODAS_N=0000000588&PERIODAS_I=0000003310&skirt=1&adm_vien=1&dat_laik=1&LAIK=1
http://www.registrucentras.lt/ibi_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/ibi_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIF_ex=ar-a2-savivaldybes.fex&CLICKED_ON=&ADM_PAV=Klaip%EBdos%20apskr.&APSKR=3.00&LENT_NR=170.00&PERIODAS_N=0000000588&PERIODAS_I=0000003310&skirt=1&adm_vien=1&dat_laik=1&LAIK=1
http://www.registrucentras.lt/ibi_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/ibi_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIF_ex=ar-a2-savivaldybes.fex&CLICKED_ON=&ADM_PAV=Klaip%EBdos%20apskr.&APSKR=3.00&LENT_NR=170.00&PERIODAS_N=0000000588&PERIODAS_I=0000003310&skirt=1&adm_vien=1&dat_laik=1&LAIK=1

