INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ
PLANAVIMO DOKUMENTĄ

TPD pavadinimas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMU
NR. 1-130 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAURAGĖJE, VYTAUTO G. 133, DETALIOJO PLANO
TVIRTINIMO“ PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMAS
Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 „Dėl
visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų
planavimo nuostatų patvirtinimo“ informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą
Visuomenės informavimo ir viešo svarstymo tikslas informuoti apie parengtą Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-130 „Dėl žemės sklypo Tauragėje,
Vytauto g. 133, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimą.
Planuojama teritorija – Tauragė, Vytauto g. 133.
Planavimo organizatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Tauragė,
Respublikos g. 2, tel. 8 700 11220, el. p. savivalda@taurage.lt
Planavimo iniciatorius - UAB ,,Vitlaima“ Ližių k. 1, Tauragės r. sav., tel. 844679053
Plano rengėjas – Projekto vadovė Regina Sabeckienė, Tauragė, Vytauto g. 64, 5 kabinetas, tel.
868787551, el. p. tauragesplanas@gmail.com
Planavimo pagrindas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-14
įsakymas Nr. 5-971 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“
Planavimo tikslas – Žemės sklypo Tauragėje, Vytauto g. 133 (kadastrinis numeris 7755/0003:160)
naudojimo būdo keitimas iš visuomeninės paskirties objektų teritorijų į vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalinimas į sklypus, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas
Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021 -02-25 iki 2021-03-12 imtinai
plano rengėjo, projekto vadovės Reginos Sabeckienės, patalpose Tauragė, Vytauto g. 64, 5 kabinetas,
tel. 868787551, el. p. tauragesplanas@gmail.com, Tauragės rajono savivaldybės administracijos
tinklapyje www.taurage.lt- -pagrindinis brėžinys, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje
www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-77-21-8 – visa informacija. Taip pat informacija teikiama telefonu ir

elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2021-02-25 iki 2021-03-12 projekto vadovo patalpose Tauragė, Vytauto
g. 64, 5 kabinetas.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu
pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar iniciatoriui, ar per informacinę teritorijų
planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Viešas susirinkimas numatomas 2021-03-12 11.00 val. Tauragė, Vytauto g. 64, 5 kabinetas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai
konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti
raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos plano rengėjui. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo
pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

