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2021 m. lapkričio        d. Nr. DĮV –  

Šilalė 
 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29  straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3, 4 dalimis,  17 straipsnio 

2 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244, 246, 249, 316 

punktais, Šilalės  rajono  savivaldybės  tarybos  2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-252 „Dėl 

pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“:    

  1. N u s t a t a u, kad:  

            1.1. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Dirkintų k. 

(duomenys neskelbtini), detaliojo  plano,  patvirtinto  Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „(duomenys neskelbtini) žemės sklypo 

detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimas.  

            1.2. planavimo tikslas – pakeisti  0,1934 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys 

neskelbtini)), esančio Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Dirkintų k. (duomenys neskelbtini),  naudojimo 

būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos į komercinės paskirties objektų 

teritorijas. 

             2. T v i r t i n u   Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Dirkintų k. Traukšlio g. detaliojo plano 

koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).  

             3.  P a v e d u: 

             3.1. paskelbti  šį  įsakymą Šilalės rajono savivaldybės  interneto svetainėje www.silale.lt.  

             3.2. įkelti šį įsakymą į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir 

teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą. 

             Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui  

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos 

rūmams, (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba 

įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 
 

 

 

Veiklos administravimo skyriaus vedėja,  

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas                                         Ingrida Petravičienė 
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