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2020 m. vasario       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 iniciatorės 2020 m. sausio 20 

d. prašymą  Nr. V10-95: 

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės sklypo, esančio Avilių g. 10, Kaišiadorių m., 

Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0065:27 (buvęs kad. Nr. 4955/0001:694), detaliojo plano, 

patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 9 d. 

įsakymu Nr. V1-960 „Dėl N.A. ir Ž.A. žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo, žemės sklypo 

pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo“, keitimą. 

2. N u s t a t a u keičiamo žemės sklypo, esančio Avilių g. 10, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. 

sav., kadastro Nr. 4918/0065:27, detaliojo plano planavimo tikslus:  

2.1. padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų; 

2.2. nustatytus naujau suplanuotų žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

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

detaliojo plano keitimo su planavimo iniciatore. 

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

finansuoja planavimo iniciatorė. 

 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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