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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsniu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties 

ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo 

nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija), Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 

20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,,Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. 

įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija), Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, 

patvirtintu 2008 m. gruodžio 19 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-659 

„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į 

2022 m. kovo 14 d. gautą prašymą Nr. GP-152, 

p a k e i č i u  žemės ūkio paskirties (kadastro Nr. 3920/0004:8051), 0,7440 ha ploto žemės 

sklypo, Duoniškių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš 

žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties 

žemės sklypai į rekreacinės teritorijos. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 
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