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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ZARASŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ
TVARKYMO“ PROJEKTO TEIKIMO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Administracinių vienetų
ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau –
Taisyklės) 34 punktu, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Zarasų rajono
savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ projektą (toliau –
Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti Zarasų rajono savivaldybės kaimų ir miestelių
teritorijų ribas, pakeisti Dusetų miesto ir Salako miestelio teritorijų ribas, nustatyti / atkurti penkis
(Šavašos, Duburaičio, Pažiegės I, Salako ir Ažumedinės) kaimus, pakeisti Kalniškės ir Kavoliškių
kaimų pavadinimus ir panaikinti kai kuriuos kaimus.
Šiuo metu Zarasų rajono savivaldybėje esančių gyvenamųjų vietovių, išskyrus Zarasų
miestą1 ir Salako miestelį2, teritorijų ribos yra nustatyta tvarka nepatvirtintos, jos yra sąlyginės ir
netikslios, nesutampančios su Nekilnojamojo turto registre registruojamų ar jau įregistruotų žemės
sklypų ribomis, keliais, geležinkeliais, hidrografijos objektais, natūraliomis vietovės situacijos
kontūrų ribomis. Sąlyginės ribos į atskiras dalis dalina Nekilnojamojo turto registre įregistruotus
žemės sklypus, juose esančius pastatus, todėl iškyla sunkumų deklaruojant gyvenamąją vietą,

1

Zarasų miesto teritorijos ribos buvo pakeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 194
„Dėl Zarasų miesto teritorijos ribų pakeitimo“.
2
Salako kaimo tipas buvo pakeistas į miestelio ir nustatytos jo teritorijos ribos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 359 „Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo ir jos teritorijos ribų
nustatymo“.

2
pasėlius, vertinant nekilnojamąjį turtą, taip pat yra atvejų, kai žemės sklypai yra įregistruoti kitame
kaime nei jie fiziškai yra.
Tokia situacija ne tik prieštarauja Taisyklėse nustatytiems gyvenamųjų vietovių teritorijų
ribų nustatymo principams, bet ir sukelia problemų planuojant teritorijas ir formuojant
nekilnojamojo turto ribas, administruojant nekilnojamąjį turtą, suteikiant adresus, vystant
infrastruktūrą, taip pat sunkumų patiria nekilnojamojo turto savininkai, matininkai, projektuotojai ir
šiuos darbus organizuojantys asmenys.
Nustatant Zarasų rajono savivaldybės kaimų teritorijų ribas, buvo įvertinta ir atsižvelgta į
Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų adresus, jų ribas, esamus vietovardžius,
nepatvirtintas (sąlygines) gyvenamųjų vietovių ribas, parengtus teritorijų planavimo dokumentus,
Zarasų rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų, vietos gyventojų ir žemės sklypų savininkų
pasiūlymus ir vadovautasi Taisyklėse nustatytais gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo
principais.
Priėmus Nutarimo projektą, sutvarkius gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir
pavadinimus, bus užtikrintas darnus Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių vystymasis,
racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas, išspręstos teritorijų planavimo,
nekilnojamojo turto ribų formavimo, adresų suteikimo, gyvenamosios vietos deklaravimo
problemos.
Nutarimo projektu atkuriami istoriniai, autentiški Ažumedinės ir Šavašos kaimai, šalia
Salako miestelio nustatomas naujas Salako kaimas, atskirai Pažiegės kaimo daliai, esančiai kitame
teritoriniame masyve, suteikiamas Pažiegės I kaimo vardas, taip pat nustatomas naujas Duburaičio
kaimas, taip pat keičiami vienu vardu pavadintų, tačiau atskiruose masyvuose esančių Kalniškės ir
Kavoliškių kaimų vardai, pridedant prie jų romėnišką skaitmenį (Kalniškės I ir Kavoliškių I).
Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja dėl suteikiamų ir keičiamų kaimų
pavadinimų (rašto kopija pridedama).
Nutarimo projektu siūloma naikinti kai kurias gyvenamąsias vietoves, t. y.:
– Pachomovkos kaimą, kurio išlikęs tik pavadinimas, jo teritorija nėra žinoma, jame nėra
registruoto nekilnojamojo turto ir asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą;
– siekiant aiškumo, siūloma naikinti po vieną iš dviejų esančių vienvardžių Duburaičių
(Duburaičio II) ir Miliūnų (Miliūnų I) kaimų, jų teritorijas priskiriant gretimiems kaimams. Šiuo
atveju vietovardžiai nenaikinami, išlieka tuo pačiu Duburaičio vardu pavadintas kaimas Imbrado
seniūnijoje (Duburaičio I) ir naujai nustatomas Duburaičio kaimas Antazavės seniūnijoje, taip pat
Miliūnų kaimas Imbrado seniūnijoje, kurie seniūnijose bus unikalūs ir leis išvengti painiavos
identifikuojant konkrečią vietą ypač skubiais atvejais (pvz., atitinkamoms viešojo saugumo,
sveikatos priežiūros, gelbėjimo tarnyboms atvykstant į pagalbą);
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– Bendriškių, Breidakiškių, Ešerinės, Grietiškių, Pabieliūnio, Šarkiškių, Zaliesno ir
Merkialaukių kaimus, Ąžuolų, Kemsynės ir Paulaukos viensėdžius, kuriuose nėra Nekilnojamojo
turto registre įregistruotų žemės sklypų ir asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą;
– Fedinos viensėdį, kurio teritorijoje esantys žemės sklypai ir jų adresai Nekilnojamojo
turto registre registruoti gretimame Aleininkų kaime, todėl situacija gyventojams nesikeis.
Atsižvelgdami į tai, kad nemaža dalis siūlomų naikinti vietovardžių (pvz., Bendriškių,
Breidakiškių,

Ešerinės,

Grietiškių,

Jazdaičiškių,

Pachomovkos,

Pabieliūnio,

Zaliesno

ir

Merkialaukių kaimai, Ąžuolų, Fedinos, Kemsynės ir Paulaukos viensėdžiai) gali būti išbraukti iš
kasdienės vartosenos, atkreipėme Zarasų rajono savivaldybės dėmesį, kad, Lietuvos Respublikos
Vyriausybei priėmus nutarimo projektą, bus būtina įgyvendinti Taisyklių 23 punkto nuostatas ir
naikinamų kaimų buvusiose teritorijose suformuotoms gatvėms suteikti panaikintų kaimų vardus.
2020 m. vasarą Zarasų rajono savivaldybė organizavo vietos gyventojų apklausas, įvertino
gyventojų nuomonę ir savo sprendimu pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl
Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo.
Papildomai su visuomene buvo konsultuojamasi Nutarimo projektą paskelbus Lietuvos
Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276, 4 punktu, kuriame
reglamentuojama, kad turi būti atliekamas prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, įstatymų ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų, teikiamų svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, kai numatoma reglamentuoti iki tol
nereglamentuotus santykius ir kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, Nutarimo projekto
poveikio vertinimas nėra atliekamas.
Nutarimo projektas Europos Sąjungos teisės aktams neprieštarauja.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
Numatomo teisinio reguliavimo neigiamų pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projekto įgyvendinimas papildomų valstybės biudžeto lėšų nepareikalaus.
Nutarimo projekte nėra apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti
įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka. Nutarimo projektas atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos
Respublikos susisiekimo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijomis ir valstybės įmone
Registrų centru.

4
Projektą parengė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo
ir vietos savivaldos politikos grupės (patarėja, atliekanti grupės vadovo funkcijas, Alma
Bulkevičienė, tel. (8 5) 271 7105) patarėja Aurelija Tranylienė (tel. (8 5) 271 8306).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 11 lapų.
2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl
Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių, teritorijų ribų nustatymo ar keitimo ir jų teritorijų
ribų nustatymo ar keitimo“, 2021 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-184, „Dėl Zarasų rajono
savivaldybės gyvenamųjų vietovių, teritorijų ribų nustatymo ar keitimo ir jų teritorijų ribų
nustatymo ar keitimo“ pakeitimo“ ir aiškinamojo rašto kopijos, 5 lapai.
3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. rašto Nr. S1-313(1.7)
kopija, 1 lapas.
4. Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų aprašymai, 233 lapai.
5. Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo
planai M 1:50000 ir M 1:10000, 34 lapai.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021 m. gruodžio 9 d. rašto
Nr. (14)-D8(E)-7703 kopija, 1 lapas.
7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2021 m. gruodžio 8 d. rašto Nr. 2-5213
kopija, 1 lapas.
8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2021 m. gruodžio 10 d. rašto
Nr. 2D-3395(12.145E) kopija, 1 lapas.
9.

Valstybės

įmonės

Registrų

centro

2021

m.

gruodžio

10

d.

rašto

Nr. S-148552(1.10E)kopija, 1 lapas.

Vidaus reikalų ministrė

Aurelija Tranylienė, tel. (8 5) 271 8306, el. p. aurelija.tranyliene@vrm.lt

Agnė Bilotaitė

