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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 ir  

6 dalimis, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl 

teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais, Kauno rajono 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-uoju pakeitimu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

1-ojo pakeitimo tvirtinimo“, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“ ir 2020-05-28 sprendimu Nr. TS-233 

„Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo koregavimo patvirtinimo“, 

atsižvelgdamas į planavimo iniciatoriaus A. M. (duomenys nuasmeninti) (toliau – Planavimo 

iniciatorius) 2022-03-28 prašymą, registruotą 2022-03-29 Nr. UG-383: 

1. P r i t a r i u  Planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-23 įsakymu Nr. ĮS-1310 patvirtinto žemės sklypo 

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k., Joninių g. 3, kadastro Nr. 5217/0010:55, detaliojo 

plano koregavimą žemės sklype kadastro Nr. 5217/0010:401 (plotas – 0,1264 ha).  

2. N u r o d a u Urbanistikos skyriaus vedėjui užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų 

planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių 

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 

jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.      
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