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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 5

dalimis, 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“, 9 punktu ir 13.1

papunkčiu, atsižvelgdama į planavimo iniciatorių prašymą:

1. P r i t a r i u pasiūlymui inicijuoti 8,9189 ha urbanizuojamos teritorijos, esančios tarp

Vladikiškių gatvės ir Lomenos upės, Vladikiškių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo

plano rengimą.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento

rengimą finansuoja planavimo iniciatoriai.

3. P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriui parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties 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
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