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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 

4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AD1-107 „Dėl pritarimo 

vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ ir atsižvelgdamas į AB 

Vakarų laivų gamyklos direktoriaus Arnoldo Šileikos 2015 m. gruodžio 16 d. prašymą dėl detaliojo 

plano koregavimo ir inicijavimo sutarties sudarymo: 

1. N u s t a t a u  vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo tikslus - 

nekeičiant žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, nustatyti papildomą naudojimo būdą, 

nustatyti / tikslinti privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, koreguojant žemės 

sklypo Minijos g. 180, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2007 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T2-160, ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus 

nuo Senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-247, sprendinius. 

2. Į p a r e i g o j u  Architektūros ir miesto planavimo skyrių parengti teritorijų planavimo 

proceso inicijavimo sutarties projektą. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. AD1-1394 „Dėl detaliojo plano keitimo tikslų“. 

4. T v i r t i n u Planavimo darbų programą (pridedama). 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeninei 

administracinių ginčų komisijai arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį 

nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Teritorijų planavimo poskyrio vyriausioji specialistė 

 

Rima Pletkauskienė, tel. 39 61 56 

2016-01-13 


