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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2
dalimi, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d.
įsakymu Nr. 3D-438/D1-614 „Dėl Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos
respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „ Dėl kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,
veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m.
balandžio 7 d. įgaliojimą Nr. 1Į-836-(1.9.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos
projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo, sprendimų priėmimo ir duomenų
teikimo“ ir atsižvelgdamas į Jolantos Kanišauskienės 2018 m. vasario 22 d. gautą prašymą:
1. n u s t a t a u kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus,
kurio:
1.1. planuojama teritorija: Vismantų k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. kadastro
Nr. 6545/0004:235, žemės sklypo plotas – 2,7070 ha;
1.2. planavimo tikslas (tikslai): įveisti mišką ne miško žemėje;
1.3. uždaviniai: suformuoti žemės sklype žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų plotus,
kuriuose galima įveisti mišką, ir nustatyti žemės sklypą, kuriam reikės pakeisti pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį įveisus mišką;
1.4. planavimo organizatorius: Jolanta Kanišauskienė, gyv. Vingio g. 4, Medikonių kaime,
Rozalimo seniūnijoje, Pakruojo rajono savivaldybėje.
2. N u r o d a u planavimo organizatorei Jolantai Kanišauskienei vadovaujantis Kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
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Taisyklės), 20 –22 punktais:
2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;
2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra
planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant
nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);
2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Taisyklių 23 punkte nurodytų
institucijų;
3. P a ž y m i u, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, ar kitoms atsakingoms
institucijoms nepritarus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimui, šiuo įsakymu pradėta
procedūra gali būti nutraukta.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Vedėjas

PASTABA:

Audrius Radeckis

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl

planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo paviešinimo savivaldybės, Nacionalinės žemės tarnybos
interneto svetainėse bei seniūnijos skelbimų lentoje adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos skyriui adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis bei telefonais 8 706 85 652, 8 706 85 654 ir
el. p. Pakruojis@nzt.lt arba Raimonda.Usinskiene@nzt.lt.

