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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d.,
atsižvelgdama į tai, kad Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) atliekamo
teritorijų planavimo dokumento (TPD. Nr. S-VT-41-20-480) planavimo procesas yra
parengiamajame etape, apsvarsčiusi planavimo iniciatoriaus 2022-01-31 prašymą Nr. A32(1)-754
bei pateiktus dokumentus:
1. K e i č i u Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-18
įsakymu Nr. KADI-1450 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių
dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,
Naujakiemio k., plano planavimo darbų programos ir planuojamos teritorijos patvirtinimo“ (toliau –
Įsakymas) patvirtintos Planavimo darbų programos (toliau – Programa) 8.1., 9.2.2. punktus ir
išdėstau juos taip:
„8.1. plėtoti inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas,
įvertinant miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis poreikį pagal sprendinius“;
„9.2.2. atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, atitinkamo
lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai. Šioje
stadijoje plano rengėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas pateikusias institucijas dėl planavimo
sąlygų įvykdymo, o planavimo sąlygas išdavusios institucijos šiuo atveju privalo teikti
konsultacijas. Plano rengėjas privalo raštu informuoti rengiamame plane numatomo
viešpataujančiojo daikto savininką apie servituto nustatymo administraciniu teisės aktu procedūrą
bei galimybę pareikšti valią Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl servituto
nustatymo“.
2. Į s a k a u Programos 8.5., 8.6., 8.7. punktus laikyti negaliojančiais.
3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrių šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje;
3.2. Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių šį įsakymą paskelbti TPDRIS.
4. I n f o r m u o j u, kad:
4.1. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo TPDRIS;
4.2. 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
Parengė
Architektūros ir teritorijos planavimo
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