
 
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TELŠIŲ APSKRITIES TELŠIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS DEGAIČIŲ IR TRYŠKIŲ SENIŪNIJŲ EIGIRDŽIŲ, UBIŠKĖS KADASTRO 
VIETOVIŲ DALIŲ ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTĄ NR. 17KO-KE-15-1-08018-PR001  
 
Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų 
planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 
„Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo 
nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės 
konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 48 punktu, informuojame Jus apie 
pradedamą rengti Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Degaičių ir Tryškių seniūnijų Eigirdžių, 
Ubiškės kadastro vietovių dalių Eigirdžių miestelio, Duobgirės, Kiršių, Laukstėnų, Medinių, Pielių 
kaimų jų dalių žemės konsolidacijos projektą Nr. 17KO-KE-15-1-08018-PR001 (toliau – Projektas). 
Projekto rengimo pagrindas – valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) 
direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. GĮ-141 „Dėl Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės 
Degaičių ir Tryškių seniūnijų Eigirdžių, Ubiškės kadastro vietovių dalių Eigirdžių miestelio, Duobgirės, 
Kiršių, Laukstėnų, Medinių, Pielių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų 
patvirtinimo ir sprendimo pradėti rengti projektą“. 
Projekto teritorija – Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Degaičių ir Tryškių seniūnijų Eigirdžių, 
Ubiškės kadastro vietovių dalių Eigirdžių miestelio, Duobgirės, Kiršių, Laukstėnų, Medinių, Pielių kaimų ir 
jų dalių gyvenamosios vietovės. 
Projekto tikslai ir uždaviniai: 1) suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio ir miškų ūkio 
paskirties žemės sklypus; 2) padidinti žemės ūkio valdas ir pagerinti jų glaustumą; 3) sumažinti atstumus tarp 
žemės sklypų žemės ūkio valdoje; 4) sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą; 5) nustatyti teisės aktų 
reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus; 6) pagerinti teritorijos rekreacinius ir kaimo turizmo 
išteklius; 7) įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslus.  
Projekto organizatorius – Valstybės žemės fondas, Konstitucijos 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel.  
(8 5) 262 30 00, el. paštas konsolidacija@vzf.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vzf.lt. Išsamesnę 
informaciją apie Projektą teikia Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų 
vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. paštas reda.bankauskaite@vzf.lt.  
Projekto rengėjas – UAB „Žemaitijos projektai“, Aukštoji g. 3, 87334 Telšiai, tel. 8 687 50 196, el. paštas 
alfruzina@gmail.com.  
Projekto rengimo ir įgyvendinimo terminas – 2017 m. kovo 17 d. – 2019 m. rugpjūčio 30 d. 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – bus atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai 
vertinimui atlikti ir parengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. 
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl rengiamo Projekto visuomenė gali teikti raštu popierine forma 
ir (ar) per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) Valstybės 
žemės fondui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos visą Projekto rengimo laikotarpį 
iki Projekto viešo svarstymo pabaigos. 
Projektas rengiamas ir su Projekto rengimu susiję veiksmai taip pat atliekami automatizuotai per ŽPDRIS 
(interneto svetainės adresas http://www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-33046). 
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