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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu,

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   Šilalės   kaimiškosios  sen., Jakaičių k. gatvei

pavadinimą – Gardavos g. (1 priedas).

2. Suteikti Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios sen., Klekniškės k. gatvėms

pavadinimus – Gardavos g. ir Miško g. (2 priedas).

3. 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.

 Meras               

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


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 ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS

GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

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

kaimiškosios seniūnijoje: Jakaičių k., Gardavos g. bei  Klekniškės k.:  Gardavos g. ir Miško  g.

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

sprendimo projektas.

Pateikus prašymą VĮ Registrų centras Adresų registro departamento specialistams

suteikti adreso objektui adresą, buvo gautas informacinis pranešimas, kad yra atsisakoma registruoti

naują adresą, nes adreso objektas nėra prie nurodytos gatvės.

Tam, kad būtų galima suteikti adresus adresų objektams, reikia Šilalės kaimiškojoje

seniūnijoje esančią Gardavos gatvę pratęsti per du kaimus: Klekniškės ir Jakaičių bei sujungti ją su

Laukuvos sen., Pykaičių k., esančia Gardavos gatve. Taip pat suteikti naują Miško gatvės

pavadinimą  Klekniškės k.

Sprendimo projektas paviešintas vadovaujantis 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. įsakymo Nr. 1V-57 aprašo „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“, 32 punkto nuostatomis.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, informavo gyventojus apie parengtą sprendimo

projektą dėl gatvių pavadinimų suteikimo paskelbdama informaciją savivaldybės interneto

svetainėje 2022 m. vasario 14 d. 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 naujas pavadinimas.

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        Aida Budrikienė



Jakaičių 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

6157955 390378A1
6158075 390544A2
6158115 390590A3
6158188 390673A4
6158300 390788A5
6158313 390799A6
6158330 390808A7
6158442 390847A8
6158525 390887A9
6158597 390933A10
6158645 390967A11
6158688 390991A12
6158753 391025A13
6158769 391036A14
6158803 391064A15
6158826 391080A16
6158843 391092A17
6158865 391114A18
6158901 391153A19
6158942 391207A20
6158974 391264A21
6158987 391294A22
6159009 391365A23
6159019 391393A24
6159035 391425A25

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Jakaičių k.
15904

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

Gardavos gatvė A1-A25

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



Klekniškės 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

6157622 390113A1
6157730 390158A2
6157793 390184A3
6157811 390193A4
6157827 390206A5
6157840 390221A6
6157955 390378A7
6157423 389068B1
6157434 389070B2
6157462 389085B3
6157472 389089B4
6157486 389091B5
6157507 389094B6
6157522 389099B7
6157532 389105B8
6157555 389119B9
6157571 389125B10
6157590 389129B11
6157607 389133B12
6157617 389136B13
6157637 389146B14
6157650 389152B15
6157659 389153B16
6157669 389148B17
6157685 389137B18
6157702 389128B19
6157711 389127B20
6157719 389130B21
6157725 389135B22
6157751 389165B23
6157788 389193B24
6157800 389200B25
6157811 389200B26
6157826 389196B27
6157838 389190B28
6157854 389182B29
6157867 389141B30
6157863 389135B31

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Klekniškės k.
18100

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

Gardavos gatvė A1-A7
Miško gatvė B1-B31

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios

seniūnijos gatvių pavadinimų suteikimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-23 Nr. T25-103

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 2022-03-23 11:52

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-23 11:52

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 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiskinamasis rastas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Jakaičių.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Klekniškės.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220322.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-23)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-03-23 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




