
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4132/0600:28), ESANČIO VILNIAUS R. SAV.,

MAIŠIAGALOS SEN., GUDELIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-14 ĮSAKYMU

NR. KADI-174, KOREGUOTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-30 ĮSAKYMU NR. KADI-654,

KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

2021 m.  ...................... d. Nr. KADI-.................

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  str.  8  d.  2  p.,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 17 str. 8 d., 28 str. 2 d., 50 str.,
remdamasi  Pasiūlymų  teikimo  dėl  teritorijų  planavimo  proceso  inicijavimo  tvarkos  aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 1 p., 9
p., 10 p., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 312 p., 316 p., 318 p.,
318.1.2 p.,  319 p.,  321 p.,  Vilniaus rajono savivaldybės  teritorijos  kraštovaizdžio specialiuoju
planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, kuris
yra  Vilniaus  rajono  savivaldybės  teritorijos  bendrojo  plano,  patvirtinto  Vilniaus  rajono
savivaldybės  tarybos  2009-09-30  sprendimu  Nr.  T3-393,  sprendinių  sudėtinė  dalis  (toliau  –
Bendrasis planas), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-17 įsakymu
Nr.  KADI-174 „Dėl  žemės  ūkio  paskirties  žemės  sklypo  (kad.  Nr.  4132/0600:28),  esančio
Vilniaus  r.  sav.,  Maišiagalos  sen.,  Gudelių  k.,   detaliojo  plano patvirtinimo“,  Vilniaus  rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-30 įsakymu Nr. KADI-654 „Dėl žemės sklypo
(kad. Nr.  4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano
patvirtinto  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2017-09-17  įsakymu Nr.
KADI-174,  koregavimo  patvirtinimo  anksčiau  suplanuotos  teritorijos  dalyje“,  atsižvelgdama
planavimo  organizatoriaus  2021-09-21  sprendimą  Nr.  A33(1)-8145  tenkinti  pasiūlymą  dėl
vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo: 

1. P r i t a r i u  planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo
(kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano,
patvirtinto  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2017-09-17  įsakymu Nr.
KADI-174,  koreguoto  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2020-04-30
įsakymu  Nr.  KADI-654  (TPD  registracijos  Nr.  T00084692) (toliau  –  Detalusis  planas),
koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2. T v i r t i n u  1 punkte nurodyto Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų
programą (1 priedas).

3. N u s t a t a u,  kad Detaliojo plano koregavimo tikslas – pakeisti Detaliuoju planu
suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo
Nr. 5 (kad. Nr. 4132/0600:426), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g.
1B,  ribas  ir  plotą,  nustatyti  teritorijos  naudojimo  reglamentus,  vadovaujantis  Bendrojo  plano
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sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas  0,2035 ha, nagrinėjamos teritorijos – 1,45 ha (pagal
pridedamą schemą, 2 priedas).

4. P a v e d u  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos
planavimo skyriui:

4.1. ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos pradėti  planavimo
procesą Lietuvos Respublikos  teritorijų  planavimo dokumentų  rengimo ir  teritorijų  planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS);

4.2. ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos jo kopiją su tikrumo
žyma  bei  parengtą  planavimo  proceso  inicijavimo  sutarties  projektą  pasirašytinai  įteikti
Iniciatoriui arba išsiųsti registruotu paštu;

4.3.  užtikrinti  šio  įsakymo viešinimą  Teritorijų  planavimo  įstatymo 31 straipsnio  4
dalyje nustatyta tvarka;

4.4. paskelbti pasirašytą inicijavimo sutartį Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje
svetainėje.

5.   Į  p  a  r  e  i  g  o  j  u  planavimo  Iniciatorių  registruotais  laiškais  informuoti  visų
planuojamos  teritorijos  ir  kaimyninių  žemės  sklypų  valdytojus  ar  naudotojus  jų  deklaruotos
gyvenamosios  vietos  ar  Juridinių  asmenų  registre  nurodytos  buveinės  adresais,  kur  galima
susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis.

6. I n f o r m u o j u,  kad: 
6.1. vienbučių  ir  dvibučių  gyvenamųjų  pastatų  teritorijos  žemės  sklypai  turi  būti

formuojami ne mažesni kaip 0,1000 ha;
6.2.  šis įsakymas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo TPDRIS;
6.3.  Sutartį  pasirašyti  galima  po  10  d.  d.  nuo  šio  įsakymo  pateikimo  planavimo

Iniciatoriui. Sutarties pasirašymo vieta: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g.
50, LT-09318 Vilnius, pirmas aukštas, dokumentų išdavimo langelis, laikas: darbo dienomis nuo
7.30 iki 16.30 val.;

6.4.  vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str.
1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas 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

Parengė
Architektūros ir teritorijos planavimo 
skyriaus vyr. specialistė 
Irina Revko, tel. 272 3771



  PATVIRTINTA 

Vilniaus rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2021 m.                           d. 

įsakymu Nr. KADI- 

1 priedas 

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA  

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI 

 

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija, esanti Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., 

Miško g. 1B  

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2035 ha,  nagrinėjamos teritorijos – apie 1,45 ha. 

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės 

g 50, Vilnius. 

4. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius. 

5. Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus  2021-09-08 prašymas Nr. A34(1)-7078. 

6. Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., 

Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2017-09-17 įsakymu Nr. KADI-174, koreguoto Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-30 įsakymu Nr. KADI-654 (TPD registracijos 

Nr. T00084692) (toliau – Detalusis planas) sprendinius, numatant pakeisti Detaliuoju planu 

suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 

5 (kad. Nr. 4132/0600:426), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g. 1B, 

ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano 

sprendiniais.  

7. Planavimo uždaviniai:  
7.1. nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., 

nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  

7.2. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei 

kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, 

nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo 

konteinerių aikštelių išdėstymą; 

7.3. Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Planų ir programų 

SPAV tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. 1467, numatytais atvejais. 

7.4. Koncepcija: nerengiama. 

8. Planavimo proceso etapai (kiekviena kompleksinio teritorijų planavimo proceso etapo stadija 

gali būti pradedama tik užbaigus ankstesniąją):  

8.1. parengiamasis etapas: 

8.1.1. planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentui rengti: planavimo 

organizatoriui arba asmenims, Teritorijų planavimo įstatymo numatyta tvarka turintiems teritorijų 

planavimo iniciatyvos teisę ir pasirašiusiems inicijavimo sutartį pagal Pasiūlymų teikimo dėl 

teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės nutarimu, į 

suinteresuotas institucijas pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 

(toliau – Taisyklės) 273 p. ir 274 p. dėl planavimo sąlygų pateikimo pavedama kreiptis į:  

 Vilniaus rajono savivaldybės administraciją; 

 Valstybės įmonę Lietuvos automobilių kelių direkciją; 

 Nacionalinį Vilniaus visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos ministerijos; 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos; 

 Savivaldybės teritorijoje ūkinę veiklą vykdančias šilumos, elektros, dujų įmones ir kitas 

tiekimo organizacijas, kai numatoma prie jų valdomų tinklų prijungti naujus vartotojus; 

 Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojus, kai numatoma išplėsti  esamus 

ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas. 



8.1.2.Tyrimai ir galimybių studijos: pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų 

reikalavimus ir rengėjo rekomendacijas. 

8.2. Rengimo etapas: 

8.2.1. Esamos būklės analizė ir įvertinimas: Esamos būklės įvertinimo stadijoje, 

atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumento tikslus ir planavimo darbų programą, atliekamas 

teritorijos užstatymo, inžinerinės infrastruktūros, želdinių, gamtos ir nekilnojamojo kultūros 

paveldo, aplinkos apsaugos, oro, vandenų, dirvožemio, fizikinės taršos lygio vertinimas, 

visuomenės sveikatos saugos, viešo saugumo reikmių analizė, teritorijos vystymo tendencijų, 

probleminių situacijų nustatymas. Pateikiamos galimo teritorijos vystymo prognozės, atsižvelgiant į 

nustatytas teritorijos vystymo tendencijas. Esamos būklės įvertinimo stadijoje rengiamas 

aiškinamasis raštas ir esamos būklės brėžinys masteliu M 1:500 – M 1:1000. Aiškinamajame rašte 

apibūdinama planuojama teritorija ir atlikta jos esamos būklės analizė. Esamos būklės brėžinys 

(brėžiniai) rengiamas (rengiami) ant topografinio plano. Brėžinyje pažymima: planuojama teritorija, 

nagrinėjama teritorija (kurios kraštovaizdis, želdynai, urbanistinės struktūros, inžinerinė ir socialinė 

infrastruktūra apibūdinami esamos būklės brėžinyje (brėžiniuose) ir aiškinamajame rašte), žemės 

sklypų ribos, pagrindinės žemės naudojimo paskirtys ir žemės naudojimo būdai, nustatytos 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos, želdynai ir saugotini želdiniai, kiti objektai ir (ar) teritorijos, reikalingi 

detaliojo plano sprendiniams nustatyti. 

8.2.2. Sprendinių konkretizavimas: Sprendinių konkretizavimo stadijoje parengiami 

teritorijų planavimo dokumento konkretūs sprendiniai, kuriuose nustatomi teritorijos naudojimo 

reglamentai. Šioje stadijoje parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai masteliu M 1:500 (pagal 

Taisyklių 295-298 p.). Brėžiniuose nurodytos pagrindinės žemės naudojimo paskirtys turi atitikti 

nustatytas Žemės įstatyme, žemės naudojimo būdų turinys turi atitikti Žemės naudojimo būdų 

turinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920, teritorijos naudojimo tipas 

ir užstatymo tipas aprašytas Teritorijų planavimo normose, grafiniai žymėjimai nurodyti Taisyklių 

prieduose. Teritorijos naudojimo tipų, užstatymo tipų, pagrindinių žemės naudojimo paskirčių ir 

žemės naudojimo būdų spalviniai ir grafiniai žymėjimai, pateikti Teritorijų planavimo dokumentų 

erdvinių duomenų specifikacijoje, žymimi pagrindiniame brėžinyje, nurodant jų reikšmes sutartinių 

ženklų lentelėje.  

8.3. Baigiamasis etapas: 
8.3.1. Viešinimas: taikyti bendrąją teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų 

tvarką.  

Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės 

teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į 

numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus. 

8.3.2. Derinimas: teritorijų planavimo dokumentą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis 

institucijomis, Maišiagalos seniūnijos seniūnu, nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo 

komisijoje. 

8.3.3. Tikrinimas. 

8.3.4. Tvirtinimas. 

8.3.5. Registravimas. 

9. Planavimo  terminai. 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos. 

10. Kiti reikalavimai: teritorijų planavimo dokumentą rengti ant ne senesnio kaip 3 metų 

skaitmeninio topografinio plano M1:500 masteliu, parengto LKS-94 koordinačių sistemoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936.  

 
Suderinta   

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus  

Vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė 

 

Parengė 

Architektūros ir teritorijos planavimo  

skyriaus vyr. specialistė  

Irina Revko, tel. 272 3771 
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Planuojamos teritorijos riba 

Teritorijos plotas  

0,2035 ha 

 

 

Nagrinėjamos teritorijos riba 

Teritorijos plotas  

apie 1,45 ha ha 

 

Planuojama teritorija, esanti Vilniaus r. sav.,  Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g. 1B 

 

  
 

©Ištrauka iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, 

patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, 

kurio sprendiniai yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-393, sprendinių 

sudėtinė dalis 
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