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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 Laukuvos seniūnijos 2019 m. gruodžio 5 d. raštą Nr. D2-255

(1.7) „Dėl žemės sklypo“, 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

0,63 ha valstybinės žemės ploto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos sen., Kelpšaičių k.,

naudojimo kitai paskirčiai, nustatant naudojimo būdą (atskirųjų želdynų teritorijos ir susisiekimo ir

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), ir įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės

Laukuvos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus

pagal vietovės schemą (priedas).

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos 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).

Savivaldybės meras

          Projektas

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 – 0,63 ha laisvos žemės plotą, esantį Šilalės r. sav.,

Laukuvos sen., Kelpšaičių k., suformuoti mašinų stovėjimo aikštelei ir želdynų teritorijai naudoti.

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

sprendimo projektas.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnija atsižvelgdama į vietos

gyventojų nuomonę, motyvuoja, kad šiame laisvos žemės plote, kuris yra šalia įvažiavimo į

Kelpšaičių parką stovi koplystulpiai, susodinti želdiniai. Suformavus sklypą atsirastų galimybė

įrengti mašinų stovėjimo aikštelę.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės tarybai pritarus sprendimo projektui, Šilalės rajono

savivaldybės administracija, kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos

Šilalės skyrių dėl laisvos žemės ploto įrašymo į Šilalės rajono Laukuvos kadastro vietovės

neprivatizuojamos žemės planus. Žemės sklypas būtų naudojamas kitai paskirčiai ( atskirųjų

želdynų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos).

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė                                           Aida Budrikienė

2020-02-27



                                                  VIETOVĖS SCHEMA

__________________________________________________________

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. kovo    d.  sprendimo Nr. T1-

priedas

0,63 ha ploto laisvos valstybinės 

žemės plotas, esantis Šilalės r. sav., 

Laukuvos sen., Kelpšaičių k.
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