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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO
2020 m. gruodžio d. Nr. 5Tauragė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 102 straipsniu, 29
straipsnio 8 dalies 2 ir 14 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio
2 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, 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“, 6 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“, 312, 316 ir 318.4.5 punktais,
atsižvelgdamas į fizinio asmens E. A. 2020 m. gruodžio 15 d. prašymą Nr. 16-3624:
1. P r i t a r i u planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1941 „Dėl žemės sklypų Tauragėje,
Vytauto g. 150, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą. Detaliojo plano
koregavimo tikslas – žemės sklypo Tauragėje, Jūros g. 34 (kadastrinis Nr. 7755/0003:168),
naudojimo būdo keitimas iš visuomeninės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos ir padalijimas į sklypus.
2. P a v e d u Architektūros ir geodezijos skyriui užtikrinti šio įsakymo viešinimą Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos
gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui
(Herkaus Manto g. 37, Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo
Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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