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REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS

DALYJE SPECIALIOJO PLANO (VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS
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2021 m. lapkričio      d. Nr. V1E-

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967

(redakcija 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467), 4.2, 15 ir 16 punktais, Planų ir programų

atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456, 13 ir 14 punktais,

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų

planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d.

nutarimu Nr. 1079 (redakcija 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267), 6.1 papunkčiu,

Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose

ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d.

įsakymu Nr. D1-455 (2015 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-208 redakcija) 8, 9 ir 10 punktais bei

atsižvelgdama į Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Magistralinio

dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės

teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano)

atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo 2021 m. lapkričio 24 d.

pažymą:

1. N u s p r e n d ž i u neatlikti Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija)

atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano

(vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) strateginio pasekmių aplinkai

vertinimo. 

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

Elektroninio dokumento nuorašas



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

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 Administracijos direktorė                                                                               Vaida   Babeckienė

Parengė
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