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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  Traksėdžio  seniūnijos  Šėrikų  kaimo  gatvei

pavadinimą – Mėtų gatvė (priedas).

2. Suteikti   Šilalės  rajono  savivaldybės  Traksėdžio  seniūnijos  Šėrikų  kaimo   gatvei

pavadinimą – Lauko gatvė (priedas).

3. Suteikti    Šilalės  rajono  savivaldybės  Traksėdžio  seniūnijos  Šėrikų  kaimo  gatvei

pavadinimą – Krepšininkų gatvė (priedas).

4. 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 TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOS ŠĖRIKŲ KAIME

GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

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

sen., Šėrikų k.: Mėtų g., Krepšininkų g., Lauko g., kad būtų galima suteikti naujus adresus adresų

objektams.

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

sprendimo projektas.

2022 m. vasario 3 d. buvo gautas suinteresuoto piliečio prašymas bei jam nuosavybės

teise priklausančiame žemės sklype projektuojamai gatvei suteikti Mėtų g. pavadinimą.

Peržiūrėjus esamą situaciją, paaiškėjo, kad parengtame Šilalės miesto plėtros

susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiajame plane, patvirtintame 2013 m. lapkričio

27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-269 „Dėl Šilalės miesto plėtros

susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano tvirtinimo“ aukščiau minėtą žemės

sklypą kerta dvi šiame plane suprojektuotos gatvės, kurioms reikalinga suteikti naujus gatvių

pavadinimus.

2022 m. vasario 7 d. buvo gautas Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos

seniūnės raštas „Dėl gatvių pavadinimo suteikimo“, kuriame pateiktas pasiūlymas dėl gatvių

pavadinimų suteikimo.

              Siūloma suteikti naujus pavadinimus gatvėms:

              Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaimo, Mėtų gatvė;

              Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaimo, Lauko gatvė;

              Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaimo, Krepšininkų gatvė.

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. 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 punktu.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, informavo gyventojus apie parengtą sprendimo

projektą dėl esamai gatvei pavadinimo suteikimo paskelbdama 2022 m. vasario 14 d. informaciją

savivaldybės interneto svetainėje bei paviešino sprendimo projektą Traksėdžio seniūnijos skelbimų

lentoje. Viešinimo metu buvo gautas suinteresuotos pilietės prašymas pakoreguoti Krepšininkų

gatvės geografines charakteristikas. Į pilietės prašymą buvo atsižvelgta, Krepšininkų gatvės

geografinės charakteristikos buvo pakoreguotos bei buvo atliktas pakartotinas sprendimo projekto

viešinimas 2022 m. kovo 10 d.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus suteiktas naujas pavadinimas.
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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



Šėrikų 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

6152411 384100A1
6152418 384002A2
6152423 383936A3
6152427 383931A4
6152435 383919A5
6152525 383823A6
6152573 383776A7
6152597 383753A8
6152649 383694A9
6152678 383663A10
6152767 383592A11
6152737 384027B1
6152664 383925B2
6152646 383887B3
6152576 383773B4
6152843 383692C1
6152750 383759C2
6152623 383915C3

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Šėrikų k.
28305

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

Lauko gatvė A1-A11
Mėtų gatvė B1-B4

Krepšininkų gatvė C1-C3

Dokumentą parengė: Geodezininkė LINETA GRUŽINSKIENĖ
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kaime gatvių pavadinimų suteikimo
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-
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-22 08:28
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-
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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) priedas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
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