
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KVĖDARNOS SENIŪNIJOS PADIEVAIČIO
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2023 m.  kovo        d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34

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

įgyvendindama Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002

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

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

apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą 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 Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo gatvėms

pavadinimus: Sodų gatvė, Liepų gatvė, Paupio gatvė, Žibučių gatvė, Aguonų gatvė (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 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                                                             

          Projektas

Elektroninio dokumento nuorašas



Padievaičio k. gatvių išdėstymo planas
M 1:1500

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

Kartografinis pagrindas
Koordinačių nustatymo būdas

Ortofoto
Grafinis

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Nr. plane X Y

6156466 373894A1
6156468 373900A2
6156477 373960A3
6156486 374025A4
6156492 374056A5
6156495 374072A6
6156499 374088A7
6156502 374109A8
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6156507 374150A10
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6156583 374071D1
6156499 374088D2
6156345 374112D3
6156313 374117D4
6156595 374134E1
6156551 374146E2
6156507 374150E3
6156321 374175E4

Dokumentą parengė: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė



INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Gyvenamosios vietovės pavadinimas:
Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas:

Padievaičio k.
22489

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

Sodų gatvė A1-A10
Aguonų gatvė B1-B3
Žibučių gatvė C1-C3
Paupio gatvė D1-D4
Liepų gatvė E1-E4

Dokumentą parengė: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų ir statybos skyrius

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KVĖDARNOS SENIŪNIJOS PADIEVAIČIO

KAIMO GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

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

Kvėdarnos sen. Padievaičio k.: Sodų g., Aguonų g., Žibučių g., Paupio g., ir Liepų g.

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

sprendimo projektas.

Suinteresuotas žemės sklypų savininkas pateikė prašymą suteikti dviem jo nuosavybės

teise priklausantiems žemės sklypams, esantiems Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Padievaičio k.,

adresus.

Nagrinėjant prašymą pastebėta, kad Padievaičio k. esantys žemės sklypai, kuriems

reikalingi adresai, yra sodų bendrijos „Ąžuolas“ teritorijoje. Dalyje teritorijos esantys žemės sklypai

neturi suteiktų adresų, nes nėra suteikti gatvių pavadinimai.

2023 m. vasario 23 d. buvo gautas Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos

seniūno raštas „Dėl adresų suteikimo sodų bendrijoje „Ąžuolas“ su seniūnaičių sueigos protokolu ir

sodų teritorijos schema su siūlomais gatvių pavadinimais ir piliečio prašymas dėl Paupio gatvės

pavadinimo suteikimo.

Siūloma suteikti naujus pavadinimus gatvėms:

1. Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo Sodų gatvė;

2. Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo Aguonų gatvė;

3. Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo Žibučių gatvė;

4. Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo Paupio gatvė;

5. Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo Liepų gatvė;

Sprendimo projektas paviešintas taip, kaip reikalauja 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 apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32 punktas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija informavo gyventojus apie parengtą sprendimo

projektą dėl pavadinimų suteikimo esamoms gatvėms paskelbdama 2023 m. kovo 10 d. informaciją

savivaldybės interneto svetainėje bei paviešino sprendimo projektą Kvėdarnos seniūnijos skelbimų

lentoje. 
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3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus suteikti nauji gatvių pavadinimai.

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                                Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė

2023-03-09



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL VALSTYBINIO ŽEMĖS SKLYPO ĮRAŠYMO Į NEPRIVATIZUOJAMŲ

ŽEMIŲ PLANUS

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė
(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
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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
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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

Lina Pudžemytė-

Gaidamavičienė

Teisės akto         

projekto 

vertintojas:

Vyr. specialistas

Mindaugas Mikutavičius

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

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos

Padievaičio kaimo gatvių pavadinimų suteikimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-03-20 Nr. T25-75

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 Sandra Balčienė Tarybos sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-03-20 10:43

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-09-15 12:09 - 2027-09-14 23:59

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) PRIEDAS. SB Ąžuolijos gatvės.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiškinamasis raštas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Antikorupcinio vertinimo pažyma.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230313.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-23)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-03-23 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




