DĖL ŽEMĖS SKLYPO TAURAGĖS R. SAV., MAŽONŲ SEN., NORKAIČIŲ K., BROLIŲ G. 9,
DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą 2009-07-23 Tauragės rajono savivaldybės
Tarybos sprendimu Nr. 1-1212 patvirtinto žemės sklypo Tauragės r. sav., Mažonų sen., Visbutų k.,
detaliojo plano koregavimo projektą, koreguojant planuojamos teritorijos statinių statybos zoną,
statybos ribą ir įvažos vietą žemės sklype Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Brolių g. 9
(detaliajame plane sklypas Nr. 5).
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto
teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8
(redakcija nuo 2021-07-01) šeštojo skirsnio ,,Detaliųjų planų keitimas ir koregavimas“, 318.3 punktą,
kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje
nustatytais atvejais.
Planavimo organizatorius: Tauragės rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188737457),
adresas Respublikos g. 2, Tauragė, tel.: (8 700) 11220, savivalda@taurage.lt
Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: A. P. - (privatus asmuo).
Detaliojo plano rengėjas: IĮ “Arūno Liočo firma”, Tilžės g. 5, Kaunas.
PV Arūnas Liočas, architekto kvalifikacijos atestato Nr. A 767, el. paštas: arunasliocas@gmail.com,
tel. (8 698) 10540.
Planuojamos teritorijos adresas: Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Brolių g. 9.
Planavimo tikslas: Koreguojama planuojamos teritorijos statinių statybos zona, statybos riba ir
įvažos vieta žemės sklype Tauragės r. sav., Mažonų sen., Norkaičių k., Brolių g. 9.
Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967
„Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra
SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-04-11 iki 2022-04-25 imtinai (10
darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.tauragė.lt; Tauragės rajono savivaldybėje, adresu
Respublikos g. 2, Mažonų seniūnijos patalpose adresu Mažonų k., 72152 Tauragės r., plano rengėjo IĮ
“Arūno Liočo firma”, Tilžės g. 5, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu (8
698) 10540).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Tauragės
rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo
plano viešinimo pabaigos.
Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti
teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

PV Arūnas Liočas

