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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Pagrindinės žemės

naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės

naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 ir 17 punktais,

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. V17E-95 „Dėl

pavedimo administracijos direktoriui vykdyti paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai

nustatytą įgaliojimą“, Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V17E-349 „Dėl

Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į žemės sklypo

savininko prašymą:

1. P a k e i č i u 0,1700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0857-6945, esančio Vladikiškių

k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš „žemės ūkio

paskirties žemė“ į „kitos paskirties žemė“ pagal Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo

sprendinius. 

2. N u s t a t a u žemės sklypui, unikalus Nr. 4400-0857-6945, esančio Vladikiškių k.,

Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., žemės naudojimo būdus:

2.1. 0,1015 ha žemės sklypo daliai (žemės sklypo plane pažymėtai C) – vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų teritorijos;

2.2. 0,0490 ha žemės sklypo daliai (žemės sklypo plane pažymėtai B) – bendro naudojimo

(miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos; 

2.3. 0,0195 ha žemės sklypo daliai (žemės sklypo plane pažymėtai A) – susisiekimo ir

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
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3. N u s t a t a u, kad žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0857-6945, esančio Vladikiškių k.,

Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., veikla pagal pakeistą žemės naudojimo paskirtį gali būti

vykdoma išsaugant esamus melioracijos statinius arba parengus ir įgyvendinus melioracijos statinių

rekonstravimo projektą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos

Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT 44240 Kaunas), Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

priėmimo dienos.

Administracijos direktorė                                                                                   Vaida Babeckienė

S. Jonikavičienė,

2022-06-15
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