
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UPYNOS SENIŪNIJOS GATVIŲ 

PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

2021 m. birželio      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 aprašu, patvirtintu 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“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio kaimo gatvei

pavadinimą – Šlaito gatvė (1 priedas).

2. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio kaimo gatvei

pavadinimą – Akmenos gatvė (2 priedas).

3. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio kaimo gatvei

pavadinimą – Pievų gatvė (3 priedas).

4. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Senojo Obelyno kaimo gatvei

pavadinimą – Pievų gatvė (4 priedas).

5. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Paakmenio kaimo gatvei

pavadinimą – Paakmenio gatvė (5 priedas).

6. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pajėrubynio kaimo gatvei

pavadinimą – Paakmenio gatvė (6 priedas).

7. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pajėrubynio kaimo gatvei

pavadinimą – Pajėrubynio gatvė (7 priedas).

8. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Paakmenio kaimo Parko gatvės

geografines charakteristikas, (8 priedas).

9. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Paakmenio kaimo Slėnio gatvės

geografines charakteristikas, (9 priedas).

10. 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 sprendimo paskelbimo

arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 Savivaldybės meras               

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Pakoplyčio 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

6151619 392689A1
6151635 392696A2
6151727 392678A3
6151793 392673A4
6151945 392669A5
6151962 392672A6
6151970 392679A7
6151975 392694A8
6151985 392747A9
6151994 392783A10
6152004 392816A11
6152022 392833A12
6152042 392846A13
6152068 392861A14
6152084 392871A15
6152103 392890A16
6152116 392914A17
6152131 392957A18
6152175 393077A19
6152194 393126A20
6152211 393168A21
6152233 393198A22
6152335 393327A23

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Pakoplyčio k.
23122

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

Šlaito gatvė A1-A23

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



Pakoplyčio 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

6151388 392898A1
6151555 392753A2
6151619 392689A3
6151664 392630A4
6151759 392489A5
6151894 392283A6
6151962 392180A7

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Pakoplyčio k.
23122

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

Akmenos gatvė A1-A7

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



Senojo Obelyno k. gatvių išdėstymo planas
M 1:1000

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

Kartografinis pagrindas
Koordinačių nustatymo būdas

Ortofoto
Grafinis

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. plane X Y

6150652 392396A1
6150768 392284A2

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Senojo Obelyno k.
26600

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

Pievų gatvė A1-A2

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



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 ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UPYNOS SENIŪNIJOS GATVIŲ

PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – suteikti naujus gatvių pavadinimus Šilalės r. sav., Upynos sen.,

Pakoplyčio k., Šlaito g., Akmenos g. ir Pievų g.; Šilalės r. sav., Upynos sen., senojo Obelyno k., Pievų

g.; Šilalės r. sav., Upynos sen., Pajėrubynio k., Paakmenio g ir Pajėrubynio g.; Šilalės r. sav., Upynos

sen., Paakmenio k., Paakmenio g. Pakeisti gatvių geografines charakteristikas Šilalės r. sav., Upynos

sen., Paakmenio k. Slėnio g. ir Parko g.

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

sprendimo projektas.

Šilalės r. sav., Upynos sen., Pakoplyčio k., suinteresuotas pilietis pateikė prašymą suteikti

adresą Pakoplyčio k. esantiems statiniams.

Pradėjus nagrinėti prašymą pastebėta, kad Pakoplyčio k. gatvėms suteiktų pavadinimų

nėra, pagal galiojančius teisės aktus, kai gyvenamojoje vietovėje atsiranda daugiau, kaip 20 adreso

objektų, reikalinga suteikti gatvių pavadinimus.

Atsižvelgiant į tai, buvo kreiptasi į Upynos seniūnijos atstovus bei vadovaujantis Upynos

seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių sueigos protokolu siūloma suteikti nauji pavadinimai gatvėms:

1. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio kaimo, Šlaito gatvė;

2. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio kaimo Akmenos gatvė ;

3. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio Pievų gatvė;

4. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Senojo Obelyno kaimo Pievų gatvė;

5. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Paakmenio kaimo, Paakmenio gatvė;

6. Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pajėrubynio kaimo, Paakmenio gatvė;

Pažymėtina tai, kad Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pajėrubynio kaime

atsiradus naujai gatvei, tikslinga būtų suteikti pavadinimą dar vienai gatvei, kuri nebuvo paminėta

protokole. Atsižvelgiant į tai, kad ši gatvė eina per Pajėrubynio k., siūlome šiai gatvei suteikti

pavadinimą, Pajėrubynio gatvė;

Pažymėtina tai, kad tikslinga pakoreguoti ir Šilalės rajono savivaldybės Upynos

seniūnijos Paakmenio kaime, esančių Slėnio g. ir Parko g. geografines charakteristikas, nes šioms

gatvėms yra suformuotos inžinerinių statinių inventorinės bylos ir gatvių ribos yra aiškios.

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 apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, aprašo 32 punktas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, informavo gyventojus apie parengtą

sprendimo projektą dėl esamai gatvei pavadinimo suteikimo bei gretimybėje esančių gatvių



geografinių charakteristikų keitimo paskelbdama 2021 m. birželio 11 d. informaciją savivaldybės

interneto svetainėje bei paviešino sprendimo projektą Kaltinėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus suteikti nauji pavadinimai bei patikslintos esamų gatvių geografinės charakteristikos

(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 teisės aktų keisti

nereikės.

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė        Vaida Jocytė - Kiaulakienė



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UPYNOS SENIŪNIJOS GATVIŲ 

PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė Vaida Jocytė-Kiaulakienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

    Taip   tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

 Nėra

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina



2

6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina



3

12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

    Nėra   tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Investicijų ir statybos

skyriaus vyr. specialistė 

Vaida Jocytė-Kiaulakienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Vyiausiasis  specialistas

Aloyzas Vaičiulis

(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2021.06.11
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



Pakoplyčio k. gatvių išdėstymo planas
M 1:5000

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

Kartografinis pagrindas
Koordinačių nustatymo būdas

Ortofoto
Grafinis

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. plane X Y

6150768 392284A1
6150790 392263A2
6150795 392255A3
6150800 392245A4
6150802 392237A5
6150801 392229A6
6150796 392220A7
6150772 392187A8
6150770 392180A9
6150769 392171A10
6150773 392161A11
6150778 392155A12
6150809 392129A13
6150814 392124A14
6150817 392118A15
6150818 392108A16
6150817 392094A17
6150803 392022A18
6150791 391962A19
6150787 391949A20
6150784 391941A21
6150773 391923A22
6150759 391907A23
6150740 391891A24
6150695 391854A25
6150633 391790A26
6150615 391775A27
6150591 391764A28
6150577 391758A29
6150546 391748A30
6150525 391740A31
6150505 391727A32
6150471 391690A33
6150437 391654A34
6150399 391618A35
6150383 391604A36
6150350 391579A37
6150325 391552A38
6150297 391511A39
6150278 391479A40
6150266 391449A41
6150246 391383A42
6150231 391346A43
6150201 391281A44
6150187 391246A45
6150174 391204A46
6150173 391194A47
6150177 391182A48
6150242 391136A49
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Pakoplyčio k.
23122

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

Pievų gatvė A1-A49

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



Paakmenio 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

6151962 392180A1
6152120 391940A2
6152212 391798A3
6152322 391631A4
6152339 391606A5
6152434 391469A6
6152473 391422A7
6152517 391383A8
6152656 391279A9
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Paakmenio k.
22300

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

Paakmenio gatvė A1-A9
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Pajėrubynio 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

6152656 391279A1
6152904 391088A2
6152923 391071A3
6152950 391037A4
6152982 390985A5
6153156 390698A6
6153394 390306A7
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Pajėrubynio k.
22911

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

Paakmenio gatvė A1-A7
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Pajėrubynio k. gatvių išdėstymo planas
M 1:2000

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

Kartografinis pagrindas
Koordinačių nustatymo būdas

Ortofoto
Grafinis

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. plane X Y

6153156 390698A1
6153167 390711A2
6153201 390749A3
6153384 390978A4
6153407 391004A5
6153544 391140A6
6153619 391209A7
6153633 391220A8
6153694 391251A9
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Pajėrubynio k.
22911

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

Pajėrubynio gatvė A1-A9
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Paakmenio 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

6152339 391606A1
6152180 391468A2
6152155 391454A3
6151988 391393A4
6151966 391378A5
6151931 391393A6
6151898 391419A7
6151856 391462A8
6151787 391523A9
6151739 391557A10
6151726 391559A11
6151716 391556A12
6151699 391547A13
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Paakmenio k.
22300

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

Parko gatvė A1-A13
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Paakmenio 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

6152517 391383A1
6152533 391413A2
6152585 391480A3
6152605 391492A4
6152616 391501A5
6152623 391511A6
6152636 391536A7
6152633 391558A8
6152638 391572A9
6152645 391582A10
6152667 391604A11
6152679 391617A12
6152685 391634A13
6152692 391648A14
6152698 391669A15
6152704 391699A16
6152710 391732A17
6152719 391781A18
6152722 391804A19
6152740 391818A20
6152759 391853A21
6152783 391880A22
6152846 391913A23
6152865 391941A24
6152750 392036A25
6152665 392113A26
6152674 392144A27
6152724 392219A28
6152782 392295A29
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INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Paakmenio k.
22300

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

Slėnio gatvė A1-A29
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