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ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 3 D. 

SPRENDIMO NR. 51/5S-60 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 

,,PUTOKŠNIS“ PROJEKTO PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS 

PROJEKTU“ PAKEITIMO 

 

2022 m. spalio 9 d. Nr. ŠR/TS-59 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 7 straipsnio 4 

punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl 

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės 

plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos 

biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ 3.7 papunkčiu ir 

atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės mero 2022 m. spalio 7 d. raštą Nr. S-3740 „Dėl 

UAB ,,Putokšnis“ vykdomo regioninės svarbos projekto“, Šiaulių miesto savivaldybės mero 

2022 m. spalio 12 d. raštą Nr. S-3796 „Dėl UAB ,,Putokšnis“ vykdomo regioninės svarbos 

projekto“ bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimą Nr. T-361 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės svarbos 

projektu“ pakeitimo“ (pakeitus gatvių įvardinimą bei naudojamo sklypo apimtis), Šiaulių 

regiono plėtros tarybos kolegija  n u s p r e n d ž i a : 

Pakeisti  Šiaulių regiono plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. 

51/5S-60 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Putokšnis“ projekto pripažinimo regioninės 

svarbos projektu“ ir išdėstyti nauja redakcija: 

„Pripažinti UAB ,,Putokšnis“ projektą „Naujos modernios UAB ,,Putokšnis“ 

gamybos bazės Šiaulių mieste įrengimas“ (įgyvendinamo 6.386 ha plote, sklypuose  

Aerouosto g. 35, Šiauliuose, (plotas 5,3120 ha, unikalus Nr. 4400-5291-2982, sklypo 

nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai, žemės sklypo patikėtinis – Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (dėl šio sklypo sudarytos 2 nuomos sutartys su 

UAB ,,Putokšnis“) ir  Rimanto Stankevičiaus g. 4, Šiauliuose, (plotas 1,0740 ha, unikalus 

Nr. 4400-5100-4129, sklypo nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai, žemės sklypo 
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patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (dėl šio sklypo 

sudaryta nuomos sutartis su UAB ,,Putokšnis“) regioninės svarbos projektu (žemės schema 

pridedama).“ 

 

 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                                Artūras Visockas 

 

 

 

 

 

 

 

 


