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Projekto rengėja – Vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas. Užtikrinti darnų Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių
vystymąsi, išspręsti teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto ribų formavimo problemas, nustatyti
Zarasų rajono savivaldybės kaimų ir miestelių teritorijų ribas.
Dabartinė situacija. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas nustato
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių steigimo, nustatymo
ir keitimo tvarką: apskritims, savivaldybėms pavadinimus suteikia, teritorijų ribas keičia Seimas
Vyriausybės teikimu; gyvenamosioms vietovėms pavadinimus suteikia, gyvenamąsias vietoves
nustato ir panaikina, jų teritorijų ribas nustato ir keičia Vyriausybė, atsižvelgdama į savivaldybės
tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę; gatvėms, pastatams, statiniams ir
kitiems savivaldybių teritorijose esantiems jų nuosavybės teisės objektams pavadinimai suteikiami ir
keičiami atitinkamų savivaldybių tarybų sprendimais.
Zarasų rajono savivaldybėje nustatyta tvarka buvo patvirtintos tik Zarasų miesto, ir Salako
miestelio teritorijų ribos. Likusių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos yra sąlyginės, netikslios,
nesutampa su žemės sklypų ribomis, keliais, geležinkeliais, gatvėmis, vandens telkiniais,
natūraliomis vietovės situacijos kontūrų ribomis ir kitais objektais.
Tokia situacija sukelia problemų planuojant teritorijas, formuojant nekilnojamojo turto
ribas, administruojant nekilnojamąjį turtą, deklaruojant gyvenamąją vietą, suteikiant adresus bei
plėtojant infrastruktūrą.
Projekto esmė. Įvertinusi gyventojų nuomonę Zarasų rajono savivaldybės taryba pateikė
pasiūlymus Vyriausybei:








Atkurti istorinius Ažumedinės ir Šavašos kaimus, šalia Salako miestelio
nustatyti naują Salako kaimą, Pažiegės kaimo daliai suteikti Pažiegės I kaimo vardą,
nustatyti naują Duburaičio kaimą Antazavės seniūnijoje;
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės Dusetų miesto ir Salako miestelio teritorijų ribas;
Pakeisti vienu vardu pavadintų, tačiau atskiruose masyvuose esančių Kalniškės ir
Kavoliškės kaimų vardus, pridedant prie jų romėnišką skaitmenį ir pavadinant jas
Kalviškės I ir Kavoliškės I;
Naikinti Pachomovkos kaimą, kurio išlikęs tik pavadinimas, nėra asmenų deklaravusių
gyvenamąją vietą toje vietovėje;
Siekiant aiškumo, siūloma naikinti po vieną iš dviejų vienvardžių Duburaičių
(Duburaičio II) ir Miliūnų (Miliūnų I) kaimų, jų teritorijas priskiriant gretimiems
kaimams. Šie vietovardžiai nenaikinami, jie lieka kitose seniūnijose. Vietovardžiai išliks
unikalūs ir leis išvengti painiavos skubiais atvejais;
Siūloma naikinti viensėdžius, kuriuose nėra Nekilnojamojo turto registre įregistruotų
žemės sklypų ir asmenų, juose deklaravusių savo gyvenamąją vietą.
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Derinimas. Projektas be pastabų suderintas su Aplinkos, Susisiekimo, Žemės ūkio
ministerijomis, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir valstybės įmone Registrų centru. Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų neturi, yra redakcinio pobūdžio pastaba ( 2022 m. sausio
6 d. išvada Nr. NV-50).
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios
Vyriausybės programos nuostatoms.
Dalykinio vertinimo išvada.
Siūlytume patikslinti nutarimo projektą pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022
m. sausio 6 d. Nr. NV – 50 redakcinę pastabą ir svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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