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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
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DĖL TERITORIJOS PRIE PASTATŲ TAURAGĖJE, PRAMONĖS G. 18, DETALIOJO
PLANO KOREGAVIMO IR FINANSAVIMO
2021 m. gegužės
d. Nr. 5Tauragė
Vadovaudamasi 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 318.4.5.2. punktais,
atsižvelgdama į UAB „Tauragės agrotechnika“ direktoriaus Edmundo Abromo 2021 m. balandžio 16
d. prašymą Nr. 16-1004:
1. O r g a n i z u o j u ir p r a d e d u rengti Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009
m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-943 „Dėl teritorijos prie pastatų Tauragėje, Pramonės g. 18,
detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą.
2. N u s t a t a u detaliojo plano koregavimo tikslą - žemės sklypo Tauragėje, Pramonės g.
18 (kadastrinis 7755/0024:56), naudojimo būdo keitimas iš pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.
3. N u r o d a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto detaliojo plano koregavimą finansuoja
planavimo iniciatorius.
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.
Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL TERITORIJOS PRIE PASTATŲ TAURAGĖJE,
PRAMONĖS G. 18, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO
IR FINANSAVIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-05-18 Nr. 5-339

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Gintarė Rakauskienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-05-17 17:34

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-08-12 16:53 - 2025-08-11 23:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Aušra Rasovienė Vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-05-18 08:31

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-06-05 08:44 - 2022-06-05 08:44

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210511.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-18)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-05-18 nuorašą suformavo Šarūnė Beitaitė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

