
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS RENGIMO  

 

2014 m. liepos 30 d. Nr. AD1-2287 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

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

2 dalimi bei vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą civilinėje 

byloje Nr. 2-2476-585/2009 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje 

byloje Nr. 2A-193/2014: 

1. N u s p r e n d ž i u rengti teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, korektūrą 

suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus 

sklypus. 

2. N u s t a t a u  teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, 

patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 214, koregavimo 

tikslus – pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, apimančios detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 

pažymėtus sklypus, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, 

koreguoti sklypų ribas, parengti susisiekimo organizavimo sprendinius.  

3. P a v e d u  Urbanistikos skyriui vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas, nustatyta 

tvarka paskelbti apie planavimo pradžią ir tikslus, nurodant iki kada ir kokiu adresu galima 

susipažinti su planavimo tikslų dokumentais ir teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

4. P a v e d u  Architektūros ir miesto planavimo skyriui parengti planavimo sąlygas šio 

įsakymo 1 punkte nurodyto detaliojo plano korektūrai rengti ir kreiptis į institucijas, nurodytas 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, kad jos pateiktų planavimo 

sąlygas. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo 

skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo 

suinteresuotai šaliai dienos. 
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