
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS 

STRUIKŲ KAIMO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

2021 m. sausio       d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34

punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Pavadinimų

gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d.

įsakymu Nr. 1V-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“, 16.2

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

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvių

geografines charakteristikas pagal priedą:

1.1. Rožių al.;

1.2. Gėlių g.;

1.3. Lakštingalų g.;

1.4. Vyšnių g.;

1.5. Paparčio g.;

1.6. Gegutės g.;

1.7. Sodų g.;

1.8. Sveikatos g.;

1.9. Žalioji g.;

1.10. Žibuoklių g.;

1.11. Alyvų g.

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

http://www.silale.lt


Struikų k. gatvių išdėstymo planas
M 1:3500

Šilalės rajono savivaldybės taryba
20____ m. ____________ d. sprendimo Nr. _____
_____   priedas

Kartografinis pagrindas
Koordinačių nustatymo būdas

Ortofoto
Grafinis

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. plane X Y

6152203 387562A1
6152252 387609A2
6152268 387625A3
6152356 387708A4
6152157 387609B1
6152209 387657B2
6152276 387724B3
6152295 387741B4
6152264 387802C1
6152114 387654C2
6152497 387144D1
6152642 387215D2
6152644 387147E1
6152599 387111E2
6152540 387065E3
6152536 387067E4
6152497 387144E5
6152468 387201E6
6152438 387258E7
6152409 387315E8
6152380 387372E9
6152361 387397E10
6152339 387422E11
6152292 387470E12
6152246 387517E13
6152203 387562E14
6152157 387609E15
6152114 387654E16
6152069 387700E17
6152064 387705E18
6152468 387201F1
6152510 387223F2
6152541 387239F3
6152617 387277F4
6152652 387293F5
6152438 387258G1
6152480 387279G2
6152583 387333G3
6152625 387353G4
6152409 387315H1
6152502 387362H2
6152575 387398H3
6152665 387444H4
6152702 387463H5
6152246 387517I1
6152399 387663I2
6152380 387372J1
6152408 387388J2
6152489 387428J3
6152575 387474J4
6152593 387482J5
6152630 387503J6
6152640 387508J7
6152662 387518J8
6152339 387422K1
6152400 387481K2
6152430 387510K3
6152491 387566K4
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Struikų k.
27706

Suteiktas gatvės
pavadinimas

Pastabos apie gatvės prijungimą, buvusį
priklausymą kitai gyvenamajai vietovei ir kitaBuvęs gatvės pavadinimas

(data)
Nr.

Gatvės taškų, pažymėtų plane, Nr.

Savivaldybės pavadinimas:
Savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo

gatvei suteikimo ar keitimo Nr. ir priėmimo data:

Šilalės rajono

_____, 20____ m. ____________ d.

Šilalės rajono savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus g. 2 75136 Šilalė

Gėlių gatvė A1-A4
Lakštingalų gatvė B1-B4

Rožių alėja C1-C2
Vyšnių gatvė D1-D2

Paparčio gatvė E1-E18
Gegutės gatvė F1-F5

Sodų gatvė G1-G4
Sveikatos gatvė H1-H5

Žalioji gatvė I1-I2
Žibuoklių gatvė J1-J8

Alyvų gatvė K1-K4
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                                                                                                Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                                projektų antikorupcinio

                                                                                                vertinimo taisyklių

                                                                                                2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIUS

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS

STRUIKŲ KAIMO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šilalės r. sav., Struikų k., Paparčių g. geografines

charakteristikas. 

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

sprendimo projektas.

Sodininkų bendrijos „Dobilas“ pirmininkas, atsižvelgdamas į sodininkų bendrijos

visuotinio narių susirinkimo protokolą 2020 m. spalio 29 d. Šilalės rajono savivaldybės

administracijai pateikė prašymą, pratęsti Paparčio gatvės (esančios sodininkų bendrijoje) ribą iki

Vėjelio g. Kadangi ši gatvė jau eilę metų yra laikoma ir vadinama Paparčio gatve, tačiau VĮ

Registrų centro duomenų bazėje šiai gatvei pavadinimas nėra suteiktas.

Pratęsus Paparčio gatvės ribą, keičiamos ir besiribojančių gatvių: Rožių al., Gėlių g.,

Lakštingalų g., Vyšnių g., Gegutės g., Sodų g., Sveikatos g., Žalioji g., Žibuoklių g., Alyvų g.

koordinatės. Esamų gatvių ribos bus susietos su Paparčio g.

Sprendimo projektas paviešintas taip, kaip reikalauja Pavadinimų gatvėms, pastatams,

statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos patvirtintos,

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-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“, aprašo 38 punktas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, informavo gyventojus apie parengtą

sprendimo projektą dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo paskelbdama 2020 m. gruodžio

18 d. informaciją savivaldybės interneto svetainėje bei paviešino sprendimo projektą Šilalės

kaimiškosios seniūnijos skelbimų lentoje.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus suteiktas gatvei pavadinimas bei patikslintos gatvių koordinatės.

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, kitų tesės aktų keisti

nereikės.

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė                                                   Aida Budrikienė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios

seniūnijos Struikų kaimo gatvių geografinių charakteristikų

pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-20 Nr. T25-11

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 Geda Kačinauskienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-20 09:55

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-01-20 09:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-29 09:09 - 2022-11-28 09:09

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) gatvės.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiskinamasis rastas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210118.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-01-20 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




