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KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS ŠIAURĖS 
VAKARINĖJE MIESTELIO DALYJE, TARP L. LEKAVIČIAUS GATVĖS IR 

GREITKELIO VILNIUS – KAUNAS, DETALIOJO PLANO KEITIMO, PLANAVIMO 
TIKSLŲ NUSTATYMO, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIAVIMO 

SUTARTIES SUDARYMO IR FINANSAVIMO  
 

2018 m. balandžio       d. Nr. V1E-  
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“ 314 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,  atsižvelgdamas į planavimo iniciatoriaus IĮ „Sunkūs ratai“ 

savininko Mariaus Čekausko  prašymą: 

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, 

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 keičiamo Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje 

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

tikslus:  

2.1. suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą, sukuriančią sąlygas efektyviai plėtoti 

pramonės ir sandėliavimo veiklą žemės sklype, esančiame Vajakiškių g, 8, Rumšiškių mstl., 

Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., atsižvelgiant į Rumšiškių miestelio bendrojo plano, patvirtinto 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. V17-135  „Dėl 

Rumšiškių miestelio bendrojo plano patvirtinimo“; 
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2.2. pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo, esančio Vajakiškių g. 8,  Rumšiškių 

mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., naudojimo tipą, numatant pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos naudojimo būdą. 

3. S u d a r a u teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl 1 punkte nurodyto detaliojo 

plano keitimo su planavimo iniciatoriumi IĮ „Sunkūs ratai“ savininku Mariumi Čekausku. 

4. N u r o d a u kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto detaliojo plano keitimą savo lėšomis 

finansuoja planavimo iniciatorius. 

5. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų 

komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos 

administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 

Kaunas; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; 

Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda ). 
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