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DĖL INFORMACIJOS PASKELBIMO NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INTERNETO SVETAINĖJE 

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų 

kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punkto nuostatomis ir  Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, prašome Jūsų paskelbti toliau nurodytą 

informaciją Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje: 

„Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgiant į žemės sklypo, esančio 

Dariaus ir Girėno g. 11, Šilutės m., Šilutės r. sav., savininko prašymą, planuojamas rengti žemės 

sklypo Dariaus ir Girėno g. 11, Šilutės m., Šilutės r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio 

tikslas - įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvos 

valstybinės žemės plote negalima suformuoti racionalaus dydžio žemės sklypo. Žemėtvarkos 

planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, paslaugos bylos Nr. ZSFP-83795. 

Teisę pirkti ar nuomotis įsiterpusį laisvą valstybinį plotą turi visi besiribojančių žemės sklypų 

savininkai (ar) nuomininkai. Įsiterpęs valstybinės žemės plotas ribojasi su žemės sklypu (kadastro 

Nr. 8867/0006:113, unikalus Nr. 4400-5199-6291), esančiu Šilutės m., Šilutės r. sav., žemės sklypu 

(kadastro Nr. 8867/0013:75, unikalus Nr. 4400-4548-1261), esančiu Šilutės m., Šilutės r. sav. ir 

žemės sklypu (kadastro Nr. 8867/0013:95, unikalus Nr. 4400-5387-5584), esančiu Šilutės m., Šilutės 

r. sav.. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų 

kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punktu, siūlome žemės sklypo, 

su kuriuo ribojasi laisvas valstybinės žemės sklypo plotas, savininkams ir (ar) nuomininkams pirkti 

ar išsinuomoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. 

Prašome savo valią dėl įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto pirkimo ar nuomos 

pareikšti raštu Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, 

per 20 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos.“ 
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