
 

 

       

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

      

ĮSAKYMAS 

 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIE PASTATO IR ĮRENGINIŲ MEDEKŠINĖS G. 6,  

DETALIOJO PLANO KEITIMO  

       Nr.       

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

30 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 1 

ir 4, 6 dalimis, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 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, 312, 314, 315 punktais, Žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu 

Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 6.1 punktu, Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-447 „Dėl žemės sklypo Medekšinės g. 6, 

Kaune, ir jame esančių statinių poreikio bibliotekos ir kitoms kultūrinėms ir bendruomeninėms 

veikloms skirtoms patalpoms įrengti“, atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. A-1587 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Pauliui Kerui“, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. 60-4-600: 

1. O r g a n i z u o j u  žemės sklypo (1,0202 ha) Medekšinės g. 6, Kaune, detaliojo plano, 

patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu 

Nr. A-3122 „Dėl žemės sklypo prie pastato ir įrenginių Medekšinės g. 6 detaliojo plano patvirtinimo“, 

keitimą, kurio tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, suplanuotos teritorijos 

naudojimo reglamentus ir nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus. 

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

direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymą A-534 „Dėl žemės sklypo Medekšinės g. 6, Kaune, 

detaliojo plano keitimo“ (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas 

Nr. K-VT-19-19-496). 

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 
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Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos 

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

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                         

įgaliotas administracijos direktoriaus Paulius Keras 

 


