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DĖL PRAŠYMO NR. A34(1)- 1122 INICIJUOTI DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Atsakydami į Jūsų pakartotiną 2022-02-08 prašymą inicijuoti Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos  2003-10-22  sprendimu  Nr.  T3-231  „Dėl  kitos  paskirties  žemės  sklypų  (kad.  Nr.
4103/0200:777, kad. Nr. 4103/0200:775 ir kad. Nr.  4103/0200:776), esančių Gilužių k., Avižienių
sen.,  Vilniaus  r.,  detalaus  plano  patvirtinimo bendrąja  tvarka“  patvirtinto  detaliojo  plano  (TPD
registracijos  Nr.  T00080228)  (toliau  –  Detalusis  planas)  keitimą,  įvertinę  Jūsų  pasiūlyme  dėl
teritorijų  planavimo proceso inicijavimo  nurodytus planavimo tikslus (pakeisti  Detaliuoju planu
suformuotų žemės sklypų Nr.1 ir Nr. 2 (toliau – Žemės sklypai) ribas ir plotą, prijungiant įsiterpusį
valstybinės  žemės  plotą) bei  pateiktą  Detaliojo  plano  keitimo  schemą  (toliau  –  Schema),
vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  įstatymo  6  str.  3  d.,  remdamiesi
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 313 p., 315.1 p.,  Pasiūlymų teikimo dėl
teritorijų  planavimo  proceso  inicijavimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265, 2 p., 9 p. ir 10 p., informuojame, kad Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos direktorius – toliau Planavimo organizatorius, nusprendė tenkinti Jūsų
pasiūlymą keisti Detalųjį planą,  vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“
žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių,  Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir
Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18
sprendimu  Nr.  T3-477,   (toliau  –  Bendrasis  planas)  sprendiniais,  įstatymais  ir  kitų  teisės  aktų
reikalavimais. 

Šis raštas laikomas Planavimo organizatoriaus priimtu sprendimu tenkinti pasiūlymą
dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimo. Informuojame, kad sprendimo dėl
teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10
darbo dienų iki jo priėmimo dienos bus paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje bei Avižienių
seniūnijos  skelbimų  lentoje,  informuojant,  iki  kada  ir  kokiu  adresu  galima  susipažinti  su
sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir
29  str.  1  d.,  šis  atsakymas  gali  būti  skundžiamas  pasirinktinai  Lietuvos  administracinių  ginčų
komisijai  (Vilniaus  g.  27,  LT-01402  Vilnius)  ar  Vilniaus  apygardos  administraciniam  teismui
(Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Administracijos direktorė           Liucina Kotlovska
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