PAKARTOTINĖ
INFORMACIJA APIE
KOREGUOJAMO
DOKUMENTO SPRENDINIŲ PRISTATYMĄ VISUOMENEI

PLANAVIMO

Informuojame apie rengiamo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento viešinimo
procedūras:
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMU NR. 1-620 “DĖL
ŽEMĖS SKLYPO TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., DETALIOJO PLANO
PATVIRTINIMO”, PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-77-21-454.
Planuojama teritorija: žemės sklypai Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., Ežeruonos g.
6A (kad. Nr. 7760/0004:400) ir Ežeruonos g. 6 (kad. Nr. 7760/0004:399).
Planavimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-26
įsakymas Nr. 5-529 “Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., detaliojo plano
koregavimo ir finansavimo”.
Planavimo tikslai: Įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimo prie žemės sklypų Tauragės r.
sav., Tauragės sen., Taurų k. (kadastriniai Nr. 7760/0004:399,
7760/0004:400), teritorijos
naudojimo reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius: Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Respublikos g. 2, Tauragė, tel. (8 446) 62810, el. p. savivalda@taurage.lt.
Planavimo iniciatoriai: privatūs asmenys.
Planavimo rengėjas: PV architektas Arūnas Liočas, IĮ „Arūno Liočo firma“, Tilžės g. 5, Kaunas,
tel. 8-698-10540, el. p. arunasliocas@gmail.com.
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, 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.
Informacija apie DP koregavimo sprendinių pristatymą visuomenei skelbiama:
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-77-21-454);
- Planavimo organizatoriaus bei sprendimą priėmusios institucijos - Tauragės rajono
savivaldybės (Respublikos g. 2, Tauragė) internetinėje svetainėje www.taurage.lt;
- Tauragės seniūnijos (Prezidento g.7, LT-72253, Tauragė), kurios teritorijoje yra planuojama
teritorija, skelbimų lentoje;
- Registruotais laiškais informuojami kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.
Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriamas 10 d. d. laikotarpis - nuo 2022 m.
rugsėjo 14 d. iki 2022 m. rugsėjo 27 d. imtinai:
- Plano rengėjo patalpose (Tilžės g. 5, Kaune) darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. (dėl
susipažinimo su projekto sprendiniais susitarti iš anksto, tel. 8-698-10540, el. paštas
arunasliocas@gmail.com.
- Planavimo organizatoriaus Tauragės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje
www.taurage.lt;
- Tauragės seniūnijos (Prezidento g.7, LT-72253, Tauragė) skelbimų lentoje;
- Informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr.
K-VT-77-21-454.
Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-09-27, 10.00 val. Tauragės seniūnijoje,
Prezidento g. 7, Tauragė.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima pateikti informacinėje sistemoje TPDRIS
www.tpdris.lt, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui iki detaliojo plano koregavimo sprendinių
viešinimo procedūrų pabaigos (2022-09-27).
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos.

PV arch. Arūnas Liočas

