
 
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ SKLYPŲ BIRŽUOSE, PARODOS G., 

DETALIOJO PLANO KEITIMĄ 

Informuojame, kad parengtas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymo ,,Dėl Sklypų Biržuose, Parodos g., detaliojo plano keitimo“ projektas: 
 

,,BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL SKLYPŲ BIRŽUOSE, PARODOS G., DETALIOJO PLANO KEITIMO 

 

20         m.                    d.   Nr.  

Biržai 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio 8  dalies 

2 punktu, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo,  patvirtinto  

Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 ,,Dėl Pasiūlymų 

teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 ir 11 punktais, 

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244, 248 ir 249 punktais: 

1. O r g a n i z u o j u  Sklypų  Biržuose, Parodos g., detaliojo plano (reg. Nr. T00009147 

(000362000089)) keitimo procedūras. 

2. N u s t a t a u planavimo tikslus – sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms 

socialinę ir ekonominę gerovę, derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės interesus 

dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų. 

3. P a v e d u  Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui per 5 darbo 

dienas parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą ir apie tai informuoti 

planavimo iniciatorių. 

 Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos 

administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                Irutė Varzienė“                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Papildoma informacija teikiama ir pasiūlymai dėl planavimo tikslų priimami 

Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje: tel. 

8 682 54 108 bei el. paštu loreta.munikiene@birzai.lt iki š. m. gegužės 27 d. 

                                                                        Biržų rajono savivaldybės administracija 
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