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DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2021 M. LIEPOS 13 D. ĮSAKYMO NR. V1E-1071 „DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO

VILNIUS–KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALIOJO PLANO PLANAVIMO

DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KAIŠIADORIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 6 D.

ĮSAKYMO NR. V1E-1551 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2021 m. spalio         d. Nr. V1E–

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos

13 d. įsakymu Nr. V1E-1071 „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų

rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano planavimo darbų

programos patvirtinimo“ patvirtintos Planavimo darbų programos specialiojo planavimo dokumentui

rengti (toliau – Programa) 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Planuojamos teritorijos plotas: Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių seniūnijos

ir Rumšiškių seniūnijos teritorijos dalis“.

2. P a k e i č i u Programos 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.4. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. V17E-164

,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio

Vilnius–Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. ir Rumšiškių

sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“.

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

direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. V1E-1551 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V1E-1071 „Dėl magistralinio

dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos

dalyje specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Elektroninio dokumento nuorašas



Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                        Vaida  Babeckienė

S. Jonikavičienė

2021-10-13
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