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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

2022-07-13 Nr. SD-5.26EĮ 2022-07-12 Nr. 2-2563

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO
Rokiškio rajono savivaldybės administracija atsižvelgdama į Jūsų 2022 m. liepos 12 d. raštą
Nr. 2-2563 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto pateikimo išvadoms gauti“ ir
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 19 straipsnio 4 punktu, prašomo papildyti
Lietuvos Respublikos nutarimo projektą „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo
patikėjimo teise ir kitos paskirties žemės sklypų perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise valstybės
įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai“ papildomu punktu, kuriame turi būti nurodyta, jog
valstybė turi atlyginti Rokiškio rajono savivaldybei už žemės sklypo įrengimo (sutvarkymo)
išlaidas, kurios buvo nurodytos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d.
sprendime Nr. TS-112 „Dėl žemės sklypų perdavimo valstybės nuosavybėn“.
PRIDEDAMA. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.
TS-112 kopija, 1 lapas.
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