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ĮSAKYMAS 
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2016 m. vasario 8 d. Nr. AD1-395 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 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, ir atsižvelgdamas į 

AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo technikos departamento direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. 

pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo: 

1. N u s p r e n d ž i u pritarti AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo technikos departamento 

direktoriaus iniciatyvai pradėti rengti Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215, 

koregavimą. 

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento 

rengimo darbus finansuoja ir viešumą užtikrina jo rengimo iniciatoriai – AB „Klaipėdos nafta“. 

3. Į p a r e i g o j u Architektūros ir miesto planavimo skyrių parengti įsakymo projektą dėl 

planavimo tikslų, paskelbti savivaldybės interneto svetainėje kartu su šiuo įsakymu informaciją, iki 

kada ir kokiu adresu galima susipažinti su planavimo tikslų dokumentais ir teikti pasiūlymus dėl 

planavimo tikslų. 

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

direktoriaus 2015 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. AD1-2032 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų 

planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“. 

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 vedėja 

 

Edita Pilibaitienė, tel. 39 61 40 

2016-02-02 


