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Kaišiadorys 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 1 punktu, 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 313 punktu, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo 

proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 

18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 2, 9 ir 10 punktais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1E-1446 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti Rumšiškių 

miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir 

greitkelio Vilnius – Kaunas, detaliojo plano keitimą“, atsižvelgdamas į planavimo iniciatorės 2021 

m. rugsėjo 9 d. prašymą  Nr. V10-1040: 

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės 

vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas, detaliojo plano 

(toliau – Detalusis planas), patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V17-1301 „Dėl Rumšiškių miestelio urbanizuojamos 

teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – 

Kaunas detaliojo plano tvirtinimo“, keitimą. 

2. N u s t a t a u Detaliojo plano keitimo planavimo tikslus: 

2.1. detalizuoti Rumšiškių miestelio bendrojo plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. V17-135  „Dėl Rumšiškių miestelio 

bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą, sukuriančią 
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sąlygas efektyviai naudoti žemės sklypus, esančius Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. 

sav., kadastro Nr. 4950/0004:885 ir 4950/0004:131; 

2.2. sudaryti sąlygas racionaliam teritorijos naudojimui, atsižvelgiant Detaliuoju planu 

suplanuotos teritorijos kraštovaizdį, esamą ir suplanuotą urbanistinę struktūrą bei inžinerinę 

infrastruktūrą. 

3. S u d a r a u  teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano keitimo su 

planavimo iniciatoriais. 

4. N u r o d a u kad šio įsakymo Detaliojo plano keitimą savo lėšomis finansuoja planavimo 

iniciatoriai. 

 5. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

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

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)  

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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