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Projektas 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO ŠILUTĖS R. SAV., ŠILUTĖS SEN., 

ŠILUTĖS M. 

 

2017 m. gruodžio        d. Nr. T1- 

Šilutė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir 16 

straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų 

įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014-03-13 įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) 

patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir 

įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Suteikti pavadinimą gatvei Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m. – Šimtmečio g. (priedas). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Šilutės rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai 

(Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo 

g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam 

asmeniui dienos. 
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO ŠILUTĖS R. SAV., ŠILUTĖS SEN., 

ŠILUTĖS M. 

 

2017 m. gruodžio 6 d. 
 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. 

Priėmus Šilutės rajono savivaldybės tarybai sprendimą „Dėl vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių sąrašo, patvirtinto 2016-05-05 Tarybos sprendimu Nr. T1-358, papildymo“, suteikti 

Šimtmečio gatvės pavadinimą gatvei, kurios inventorinis Nr. 1S443, esančiai Šilutės r. sav., 

Šilutės sen., Šilutės m. 

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai. 

Procedūrinis veiksmas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 

straipsnio 27 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos 

administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2014-03-13 įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams 

ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu. 

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Suteikus gatvei pavadinimą ir jį įregistravus Lietuvos Respublikos adresų registre, 

numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba ir pastatams, pastatų kompleksams, 

suteikiami nedelsiant bet ne vėliau kaip per mėnesį. 

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių 

pasekmių būtų išvengta. 

Sprendimo projektą būtina ne mažiau kaip 10 darbo dienų paskelbti viešai Šilutės 

seniūnijos patalpose (ten, kur seniūnija yra įsteigta), savivaldybės interneto svetainėje 

(www.silute.lt) ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). 

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius 

aktus reikės pakeisti ar panaikinti; jeigu reikia Kolegijos ar mero priimamų aktų, kas ir 

kada juos turėtų parengti, priėmus teikiamą projektą. 

Galiojantys aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos 

teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014-03-

13 įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir 

kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas. 

Priėmus teikiamą projektą, jokių priimtų aktų nereikia nei keisti, nei panaikinti. Šilutės 

seniūno įsakymu reikės pakeisti adresus nekilnojamojo turto objektams, kurie turi įrengtus 

įvažiavimus iš šios gatvės. 

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto 

rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles. 

Šiuo sprendimu nenumatoma reguliuoti visuomeninius santykius, todėl poveikio 

korupcijos mastui vertinimas nereikalingas. 

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai 

(sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai. 

Nėra. 

8. Projekto autorius ar autorių grupė. 

Agėla Skutulienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė. 

9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos 

sistemą. 

Gatvei, pavadinimo, Šilutės sen., Šilutės m., ARC. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0120FD7BCFFC/ZhxPsGFEbL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0120FD7BCFFC/ZhxPsGFEbL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.08684BB9B1D0/bGhQbTYZtX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.08684BB9B1D0/bGhQbTYZtX
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10. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

Sprendimo projektas dėl pavadinimo gatvei suteikimo turi būti svarstomas tik tada, kai 

Taryba priims Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus rengtą sprendimo 

projektą „Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo, patvirtinto 2016-05-05 Tarybos sprendimu 

Nr. T1-358, papildymo“. 

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė                                  Agėla Skutulienė 

 

Galimas teisės akto projekto administracinės naštos didinimo poveikis asmenims, verslui dėl 

keičiamų adresų nekilnojamojo turto objektams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, yra deklaruota 

gyvenamoji vieta (5 daugiabučiams namams), tačiau tikimasi, kad šis neigiamas poveikis bus 

kompensuotas sudarant patrauklesnę gyvenamą aplinką ir patogesnę susisiekimo sistemą. 

  

Viktoras Bičkauskas 

2017-12-06 

  


