INFORMACIJA APIE PARENGTUS TELŠIŲ APSKRITIES TELŠIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS DEGAIČIŲ IR TRYŠKIŲ SENIŪNIJŲ EIGIRDŽIŲ, UBIŠKĖS
KADASTRO VIETOVIŲ DALIŲ ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO NR. 17KO-KE15-1-08018-PR001 SPRENDINIUS
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“, 94 punktu, informuojame,
kad projekto rengėjas UAB „Žemaitijos projektai“ parengė 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 Nr. 17KO-KE-15-1-08018-PR001 (toliau – Projektas) sprendinius.
Kviečiame visus Projekto dalyvius dalyvauti trečiajame Projekte dalyvaujančių asmenų
susirinkime (toliau – Trečiasis susirinkimas), kuris įvyks 2018 m. gegužės 15 d. 10 val. Eigirdžių
miestelio bendruomenės namuose (Gedimino g. 27, Eigirdžių mstl., Telšių r. sav.).
Trečiojo susirinkimo tikslas – priimti sprendimus dėl pritarimo parengtiems Projekto
sprendiniams.
Trečiojo susirinkimo darbotvarkė:
1. dalyvių registracija;
2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
3. susirinkimo sekretoriaus išrinkimas;
4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui;
5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
6. projekto sprendinių pristatymas;
7. atsakymai į pateiktus klausimus;
8. kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal
žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).
Projekto rengėjas: UAB „Žemaitijos projektai“, Aukštoji g. 3, 87334 Telšiai, direktorė
Alfruzina Katarskienė, tel. 8 687 50 196, el. p. alfruzina@gmail.com.
Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23401, (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.
Projektas rengiamas ir su Projekto rengimu susiję veiksmai taip pat atliekami automatizuotai
per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) (interneto
svetainės adresas – http://www.zpdris.lt). Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-33046.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

