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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punktu, atsižvelgdama į Šilalės

rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos 2019 m. birželio 5 d. raštą Nr.

07-104, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių

dėl 0,30 ha valstybinės žemės sklypo (rekreacinėms teritorijoms naudoti), esančio Šilalės rajono

savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje sen., Vaičių k., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Biržų

Lauko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus

(pagal pridedamą schemą).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g.37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba

įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės   meras                 

Elektroninio dokumento nuorašas



Schema

Šilalės rajono sav., Šilalės kaimiškoji sen., Vaičių k.  – 0,30 ha, centro koordinatė x-  6149358 y – 389548.





Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo metodikos

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO ĮRAŠYMO Į NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMIŲ

PLANUS

 (sprendimo projekto pavadinimas)

                  1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – 0,30 ha valstybinės žemės plotą, esantį Šilalės rajono

savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje sen., Vaičių k., įrašyti į Šilalės rajono savivaldybės Biržų Lauko

kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas projektas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos ir vietos

gyventojų iniciatyva siūloma laisvos žemės plotą, esantį ant Akmenos upės kranto paimti

visuomenės reikmėms, trumpalaikiam poilsiui gamtoje organizuoti. 

Vykstant žemės reformai yra galimybė kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės

ūkio ministerijos Šilalės skyrių su prašymu dėl laisvos žemės ploto įrašymo į neprivatizuojamų

žemių planus.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Minėtą plotą įrašius į neprivatizuojamų žemių planus, sklypą bus galima suformuoti

žemės reformos žemėtvarkos projekte.

4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą bus inicijuojamos žemės sklypo

suformavimo procedūros. Sprendimo įgyvendinimui reikės skirti lėšų (sklypo formavimui).

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti ar

pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimą.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Teisės aktų keisti ar

priimti naujų nereikia.

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė                                           Aida Budrikienė







DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų 
žemių planus

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-06-10 08:23 Nr. T25-143

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Montvidaitė Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-06-10 08:26

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-06-10 08:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-30 18:11 - 2024-05-28 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumentas1.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiskinamasis rastas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) PRAŠYMAS (1).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Failas „Sprendimo projektas 4-8.docx“ nėra pasirašytas.
Failas „appendices/Dokumentas1.docx“ nėra pasirašytas.
Failas „appendices/Aiskinamasis rastas.docx“ nėra 
pasirašytas.
Failas „appendices/PRAŠYMAS (1).pdf“ nėra pasirašytas.

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2019-06-10 15:05 nuorašą suformavo Sistemos 
administratorius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




