
INFORMACIJA APIE PARENGTO TELŠIŲ APSKRITIES TELŠIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS UPYNOS SENIŪNIJOS KAUNATAVOS KADASTRO VIETOVĖS 

KAUNATAVOS, PAŠKUVĖNŲ, MANTVYDŲ, KIAULAKIŲ, TETERVINĖS, PAVIRVYTĖS, 

PERVAINIŲ, VISGINIŲ, UBIŠKĖS, VAINOČIŲ KAIMŲ IR JŲ DALIŲ ŽEMĖS 

KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 17KO-KE-15-1-07997-PR001 VIEŠINIMO 

PROCEDŪRAS 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, 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“, 98 punktu, bei valstybės įmonės Valstybės žemės 

fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) direktoriaus įsakymu Nr. GĮ – 287 „Dėl Telšių apskrities Telšių 

rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Kaunatavos kadastro vietovės Kaunatavos, Paškuvėnų, 

Mantvydų, Kiaulakių, Tetervinės, Pavirvytės, Pervainių, Visginių, Ubiškės, Vainočių kaimų ir jų dalių 

žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07997-PR001 viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo 

procedūrų vykdymo“, informuojame apie Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Upynos 

seniūnijos Kaunatavos kadastro vietovės Kaunatavos, Paškuvėnų, Mantvydų, Kiaulakių, Tetervinės, 

Pavirvytės, Pervainių, Visginių, Ubiškės, Vainočių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 

17KO-KE-15-1-07997-PR001 (toliau – Projektas) sprendinių viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą 

svarstymą), kuris vyks nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. (imtinai). 

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, 

(A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės 

Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, 

tel. 8 614 77 892, el. p. reda.bankauskaite@vzf.lt.  

Projekto rengėjas: IĮ „Geolinija“, Aukštoji g. 3, 87334 Telšiai, savininkas Stanislovas 

Jucevičius, tel. 8 650 85 571, el. p. s.jucevicius@geolinija.lt. 

Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojami nuo 

2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. (imtinai) Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Upynos seniūnijoje (Kuršėnų g. 26A, Upynos k., 88227 Telšių r. sav.) (kreiptis į vyresnįjį specialistą 

Klemensą Beržinį), Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete 

(Tilžės g. 170, 76296 Šiauliai) ir Valstybės žemės fondo internetiniame puslapyje adresu 

http://www.vzf.lt bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriuje 

(Respublikos g. 32, 87333 Telšiai) (kreiptis į vyresnįjį specialistą Povilą Sadauskį, 418 kab.) ir 

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu 

http://www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32981. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Projekto rengėjas Projekto sprendinių klausimais papildomas 

konsultacijas teiks: 

• 2018 m. rugpjūčio 6, 16 ir 23 d. nuo 10-15 val. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos Telšių skyriuje, 420 kab.; 
• 2018 m. rugpjūčio 10, 21 ir 27 d. nuo 10-15 val. Kaunatavos kaimo bendruomenės 

namuose. 

Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto viešo svarstymo, kuris įvyks 2018 m. rugpjūčio 28 d. 

10.00 val. Kaunatavos kaimo bendruomenės namuose (Mokyklos g. 10, Kaunatavos k., 88202 Telšių 

r. sav.), su visuomene procese ir susipažinti su parengtais Projekto sprendiniais.  

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus, pastabas bei pretenzijas dėl parengto Projekto galima 

pareikšti Projekto organizatoriui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos raštu 

popierine forma, elektroniniu paštu ir (ar) per ŽPDRIS visą projekto rengimo laikotarpį iki Projekto 

viešo svarstymo pabaigos šiame skelbime nurodytais adresais. 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija 
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