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Atsižvelgiant į 2018 m. spalio 23 d. Valstybės žemės fondo raštą Nr. S-11335 ir jame išdėstytą 

informaciją, kad Valstybės žemės fondas 2018 m. spalio 19 d. gavo Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos raštą Nr. (3.19) S-5179 „Dėl žemės konsolidacijos projekto“ (Valstybės žemės fonde 

gautą ir užregistruotą 2018 m. spalio 22 d. Nr. G-3392) (toliau – Raštas), kuriuo informuojama apie 

tai, kad Parengto ir viešai su visuomene apsvarstyto Projekto sprendiniuose suprojektuotos 

konsoliduotų žemės sklypų ribos nesutampa su Joniškio rajono savivaldybės taryba 2014 m. 

balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, kaimų 

gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiajam planui“ patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės 

seniūnijų, kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo plane nustatytomis kaimų gyvenamųjų 

vietovių ribomis, kurios 2016 m. kovo 15 d. buvo suderintos su valstybės įmone Registrų centras. 

Taip pat Rašte buvo paminėta, kad kaimų gyvenamųjų vietovių ribų koregavimo procedūra yra 

sudėtinga ir užtrunka daug laiko, todėl iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos to padaryti yra 

neįmanoma. Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus 2018 m. spalio 22 d. 

parengtoje išvadoje Nr. ŽKI–18 „Dėl siūlymo priimti sprendimą dėl patikslinto žemės konsolidacijos 

projekto Nr. 17KO-KS-15-1-07993-PR001 pakartotinių viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo 

procedūrų vykdymo“ (toliau – Išvada), Valstybės žemės fondo direktoriui buvo pasiūlyta priimti 

sprendimą dėl patikslinto Projekto pakartotinių viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo procedūrų 

vykdymo. 

Vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgęs į Išvadą, Valstybės žemės fondo 

direktorius 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. GĮ-518 „Dėl patikslinto Šiaulių apskrities Joniškio 

rajono savivaldybės Satkūnų seniūnijos Satkūnų, Daunoriškės kadastro vietovių Kuisių, Kuiselių, 

Linkaičių, Kiršių, Plikiškių, Pročiūnų I, Satkūnų, Šarkių, Pročiūnų II, Sidabrynės I, Sidabrynės II, 

Svirplių, Tautginių  kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KS-15-1-07993-

PR001 pakartotinių viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo procedūrų vykdymo“ priėmė sprendimą 

dėl minėto Projekto pakartotinių viešo svarstymo, tikrinimo ir derinimo procedūrų vykdymo. 

Vadovaudamasis Valstybės žemės fondo direktorius 2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. GĮ-518 

„Dėl patikslinto Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės Satkūnų seniūnijos Satkūnų, 

Daunoriškės kadastro vietovių Kuisių, Kuiselių, Linkaičių, Kiršių, Plikiškių, Pročiūnų I, Satkūnų, 

Šarkių, Pročiūnų II, Sidabrynės I, Sidabrynės II, Svirplių, Tautginių  kaimų ir jų dalių žemės 

konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KS-15-1-07993-PR001 pakartotinių viešo svarstymo, tikrinimo ir 

derinimo procedūrų vykdymo“ patikslinome Projekto sprendinius:  

1. Žemės sklypas Nr. 12-1 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 12-2. 

2. Žemės sklypui Nr. 14-16  patikslintos ribos. 

3. Žemės sklypas Nr. 14-19 padalintas į du  sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 14-20. 

4. Žemės sklypas Nr. 22-1 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 22-3 



5. Savininkams pageidaujant  sujungti žemės sklypai Nr.  42-1, 42-2 ir  Nr.53-1, suprojektuotas 

žemės sklypas Nr. 42-1, kurio plotas – 14,33 ha ploto. Taip pat suprojektuotas žemės sklypas 

Nr.42-2, kurio plotas – 0,50 ha. 

6. Žemės sklypas Nr. 46-2 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 46-3. 

7. Žemės sklypas Nr. 55-5 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 55-12. 

8. Žemės sklypas Nr. 55-8 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 55-10. 

Atidalinus žemės sklypus, vietoj kelio servituto, suprojektuotas 5 m. kelias. 

9. Žemės sklypas Nr. 56-3 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 55-11. 

10. Žemės sklypas Nr.66-4 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 66-9. 

11. Žemės sklypas Nr.82-4 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 82-5. 

12. Žemės sklypui Nr. 105-1  patikslintos ribos. 

13. Žemės sklypas Nr.107-1 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 107-2.  

14. Žemės sklypui Nr. 141-1  patikslintos ribos. 

15. Sklypas Nr.141-2 padalintas į du sklypus, atidalintam sklypui suteikiant Nr. 141-7. 

16. Patikslintos žemės sklypų ribos Nr. 88-1 ir Nr. 106-1.  

17. Tikslinant ar keičiant žemės sklypų ribas bendri žemės savininkų sklypų plotai ir vertė 

nepasikeitė. 

18. Žemės sklype Nr. 173-1 nustatytas servitutas: 7 - teisė svetimam statinio naudotojui naudoti 

statinį, stovintį žemės sklype (plotas - 0,07 ha ).  

Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės Satkūnų seniūnijos Satkūnų, Daunoriškės 

kadastro vietovių Kuisių, Kuiselių, Linkaičių, Plikiškių, Pročiūnų I, Satkūnų, Šarkių, Pročiūnų II, 

Sidabrynės I, Sidabrynės II, Svirplių, Tautginių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekte 

dalyvauja 178 žemės savininkai ir 1 (vienas) valstybinės žemės patikėtinis. 

Pradedant projektavimą buvo 852 žemės sklypai, o suprojektavus pagal teisės aktų 

reikalavimus ir savininkų pageidavimus liko 380 žemės sklypai. Žemės sklypų skaičius sumažėjo 483 

vienetais. Vidutinis žemės sklypo dydis buvo 2,11 ha, suprojektuotų žemės sklypų vidutinis dydis - 

4,478 ha.  

Po pertvarkymo liko 380 žemės sklypų, kurių plotas 1763,08 ha. Suprojektuoti 49 valstybiniai 

žemės sklypai, kurių plotas 24,57 ha iš kurių 42 žemės ūkio paskirties žemės sklypai, 3 konservacinės 

paskirties žemės sklypai ir 4 kitos paskirties žemės sklypai,  Suprojektuoti privatūs žemės sklypai 

pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pasiskirsto sekančiai: 324 žemės ūkio paskirties žemės 

sklypai, 2 miškų ūkio paskirties žemės sklypai, 5 kitos paskirties žemės sklypai.  

Projekto vadovė                                                              Aušrinė Stanaitienė 


