2015-12-21 Informuojame apie parengto žemės sklypų Ilgoji g. 35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje, detaliojo
plano projekto supažindinimą su visuomene
ILGOJI G. 35 IR ILGOJI G. 37, PALANGOJE
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-30 sprendimu Nr. T2-283 patvirtinta žemės sklypų Ilgoji
g. 35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje, detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima
detaliojo plano rengėjo patalpose žemiau nurodytu adresu.
Detaliuoju planu planuojami žemės sklypų naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo
ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Planuojamoje teritorijoje numatoma galimybė
statyti sklypų naudojimo būdus atitinkančius statinius.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2004-08-27
įsakymu Nr. D1-456.
Skelbiamas parengto žemės sklypų Ilgoji g. 35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje, detaliojo plano svarstymo su
visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Susipažinti su projektu galima nuo 2016 m. sausio 14 d. iki 2016 m. vasario 11 d. UAB „Neoforma“
patalpose, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, darbo laiku.
Projekto vieša ekspozicija numatoma nuo 2016 m. sausio 28 d. iki 2016 m. vasario 11 d. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, darbo
laiku.
Viešas susirinkimas numatomas 2016 m. vasario 12 d. 14 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga.
Planavimo organizatorius – Romualdas Smalstys ir Mantas Mieliauskas, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius, tel.
(8 698) 21609.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el.
p.: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą
atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį
nuo jo gavimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-21 16:18:21
2015-12-10 Informuojame apie parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo žemės
sklype Tvenkinių g. 50, Palangoje projekto supažindinimą su visuomene
PARENGTAS TVENKINIU 50_DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo žemės
sklype Tvenkinių g. 50, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos
naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų
planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo
sąlygas. Tikslai - numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus,
inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo
būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės
25 d. sprendimu Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
2015-12-10 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-12-18 iki 2016-01-05 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, bei detaliojo
plano rengėjo patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-12-28 iki
2016-01-05 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje,
Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2016-
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01-06 11 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.
112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, bei
detaliojo plano iniciatoriams - Plano rengimą inicijuoja: UAB „Savas kiemas“, Palangos g. 7A-4, Klaipėda.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8, Palanga, tel./faks. 8-46051969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai
.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-10 10:15:56
2015-12-10 Informuojame apie parengto Kregždžių g. 26 (kadastrinis Nr. 2501/0003:42), Palangoje,
detaliojo plano projekto supažindinimą su visuomene
KREGŽDŽIŲ G. 26 (KADASTRINIS NR. 2501/0003:42), PALANGOJE, DP, PARENGTAS
Parengtas teritorijos prie žemės sklypo Kregždžių g. 26 (kadastrinis Nr. 2501/0003:42), Palangoje,
detaliojo plano projektas
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos prie žemės sklypo Kregždžių g. 26 (kadastrinis Nr.
2501/0003:42), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. T2-328 patvirtinta detaliojo plano
koncepcija.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, žemės sklypų formavimas laisvoje
valstybinėje žemėje, žemės sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos
į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir
susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, Šventosios gyvenvietės
detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu,
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga, Tel. (8460) 48705, faks. (8460) 40217, el. p. administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano iniciatoriai - Anna Rasma Juodienė, gyv. Ateities pl. 28-8, Kaunas; Edita Patriubavičiūtė,
gyv. Vytauto g. 132, Garliava, Kauno raj.; Marija Ausma Sakalavičienė, gyv. Pienių g. 41, Garliava, Kauno
raj.; Jūratė Sadlauskienė, gyv. Pašto g. 10, Kaunas; Vytautas Sadlauskas, gyv. Pašto g. 10, Kaunas,
atstovaujami įgalioto asmens Vytauto Janušausko, gyv. Vanagupės g. 18-17, Palanga, tel. nr. 8 670 53333.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./faks. (8460) 48588,
mob. tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-12-30 iki 2016-01-28 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2016-01-14 iki 2016-01-28 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose (IV aukšte), adresu Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2016-01-28 10 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-10 09:07:57
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2015-12-04 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo
plano keitimo žemės sklype Maironio g. 50b. detalųjį planą
ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 50, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS
ŽEMĖS SKLYPE MAIRONIO G. 50B
Informuojame, kad pradedamas rengti „Žemės sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo plano keitimas
žemės sklype Maironio g. 50b“.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas:
1) Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo Maironio g.50,
Palangoje, detaliojo plano keitimo 2015-11-03 Nr.A1-1285;
2) Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2015-11-13 Nr.67-DP
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga. Tel. 8-460-51969, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
Planavimo iniciatorius: Albinas Žiurinskas, gyv. Tarpučių k., Šunskų sen. Vilkaviškio g.10,
Marijampolės sav., tel. 861560220
Plano rengėjas: UAB „Restitas“, Taikos pr. 24, 91222 Klaipėda. Projekto vadovas Raimondas Valiukonis
tel. 867076877, raimondas.valiukonis@gmail.com
Detaliojo plano lygmuo: vietovės.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Maironio g. 50b, Palangoje, plotas apie 0,1 ha.
Detaliojo plano uždaviniai: Numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių
komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų
koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto valdybos 2002 m. gegužės
2 d. sprendimo Nr. 99 1 punktu patvirtinto žemės sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo plano
keitimas žemės sklype Maironio g. 50b, Palangoje.
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: 2015-2016 metai.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas nebus.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo
organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo
susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus
paskelbta Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-04 11:13:34
2015-12-03 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 28A ir žemės sklypo,
kurio kad. Nr. 2501/0024:38, Palangoje, detalųjį planą
ŽEMĖS SKLYPO ŠERMUKŠNIŲ G. 28A IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KAD. NR.
2501/0024:38, PALANGOJE, DP, PRADEDAMAS
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 28A ir žemės sklypo, kurio kad. Nr.
2501/0024:38, Palangoje, detalųjį planą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015
m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A1-767 „Dėl žemės sklypo Šermukšnių g.28A ir žemės sklypo, kurio kadastro
Nr. 2501/0024:38, Palangoje, detaliojo plano rengimo“, teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
2015 m. liepos 22 d. Nr. 38-DP.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt, interneto
svetainė: www.palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr. 24 - 421, 91222 Klaipėda, tel.
8 686 41825. el. p. vdantiene@yahoo.com.
Planavimo iniciatorius - UAB „EMLITA“ Raudondvario pl. 76, 47182 Kaunas, tel. 8 687 09 999.
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Planuojama teritorija – žemės sklypas Šermukšnių g. 28A ir žemės sklypas kad. Nr. 2501/0024:38,
Palangoje.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kadastro Nr. 2501/0024:38 naudojimo būdo keitimas iš bendro
naudojimo teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypų sujungimas,
teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas,
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. 32.1 punktu patvirtinto miesto centrinės dalies detaliojo plano ir Palangos miesto savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-386 patvirtinto žemės sklypo Šermukšnių g. 28A, Palangoje,
detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais. Detaliojo plano rengimo terminas 2015–
2016 m. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, atranką dėl
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikti nenumatoma.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo
organizatoriui ar plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki
viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą),
adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Apie detaliojo plano viešo
svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-03 13:47:05
2015-12-03 Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos tarp Šermukšnių gatvės, valstybinės
reikšmės miško, žemės sklypų Žvejų g. 1, 1A, detalųjį planą
TERITORIJOS TARP ŠERMUKŠNIŲ GATVĖS, VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKO,
ŽEMĖS SKLYPŲ ŽVEJŲ G. 1, 1A, DP, PRADEDAMAS
Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos tarp Šermukšnių gatvės, valstybinės reikšmės miško,
žemės sklypų Žvejų g. 1, 1A, detalųjį planą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014
m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. A1-926 „Dėl Teritorijos tarp Šermukšnių gatvės, valstybinės reikšmės
miško, žemės sklypų Žvejų g. 1, 1A Palangoje, detaliojo plano rengimo“ ir Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A1-990 „Dėl direktoriaus 2014 m.
rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-926 pakeitimo“, teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2014 m.
rugsėjo 23 d. Nr. 35-DP.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt, interneto
svetainė: www.palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel. 8
686 41825. el. p. vdantiene@yahoo.com.
Planuojama teritorija – teritorija tarp Šermukšnių gatvės, valstybinės reikšmės miško, žemės sklypų
Žvejų g.1, 1A, Palangoje.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui, numatyti galimybę
suformuotus sklypus prijungti prie žemės sklypų Šermukšnių g. 5, 7, 9, 11, žemės sklypus Šermukšnių g.
7, 9 sujungti į bendrą sklypą, keisti žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijos į rekreacinę
teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti įvažiavimus į žemės sklypus Šermukšnių
g. 5, 11; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto
centrinės dalies detaliojo plano, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu
Nr. T2–384 patvirtinto žemės sklypo Šermukšnių g. 5, Palangoje detaliojo plano ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-385 patvirtinto žemės sklypo Šermukšnių
g. 11, Palangoje detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais. Detaliojo plano rengimo terminas 2014–
2016 m. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, atranką dėl
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikti nenumatoma.
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Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo
organizatoriui ar plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki
viešo susirinkimo ir jo metu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę
(pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Apie
detaliojo plano viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai. Paskutinis
atnaujinimas: 2015-12-03 13:48:04
2015-11-20 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Ajerų g. 34, 30F ir laisvos valstybinės žemės tarp
sklypų, Palangoje, detalųjį planą
PARENGTAS AJERU 34,_30F_LAISV.VALST.ZEMES DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Ajerų g. 34, 30F ir laisvos valstybinės žemės tarp
sklypų, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos
naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti numatomų
užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių
komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią
urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti
priemones želdynams atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui. Tikslai - žemės sklypo nuosavybės atkūrimui
natūra suformavimas, sklypų sujungimas, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant
inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių
komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000
m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2014m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-155 patvirtinto žemės sklypų
Tvenkinių g. 36, 40, 46, Palangoje, detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-30 iki 2015-12-11 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, bei detaliojo
plano rengėjo patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-12-07 iki
2015-12-11 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje,
Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 201512-14 11 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.
112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, bei
detaliojo plano iniciatoriams - Plano rengimą inicijuoja: Jonas Viskontas, Janina Viskontienė, Mečislovas
Viskantas, Roberta Viskantienė. Sodų g. 17-5, Palanga. Sodų g. 19-9, Palanga. Tel.867286719. Detaliojo
plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el.
paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-20 10:38:05
2015-11-18 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Elijos g. 9, Palangoje, detalųjį planą
ZEMES SKLYPO ELIJOS G.9_PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Elijos 9, Palangoje, detaliojo plano projekto
svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos
naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti numatomų
užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių
komunikacijų koridorių tinklą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti
ir naudoti, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą,
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numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Tikslai - žemės sklypų
suformavimas esamo sklypo sąskaita, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių
komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir(ar) inžinerinių komunikacijų
koridorių ribas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto
tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr.38, 2p. Patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-30 iki 2015-12-11 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, bei detaliojo
plano rengėjo patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-12-07 iki
2015-12-11 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje,
Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 201512-14 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.
112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, bei
detaliojo plano iniciatoriams - Plano rengimą inicijuoja: UAB „Ateities būstas“, T. Ševčenkos g. 19, LT03111 Vilnius, Tel. 8-698-87777. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio
g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-18 15:01:22
2015-11-16 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino
g. abiejų pusių detaliojo plano koregavimą žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga
TERITORIJOS TARP BIRUTĖS AL., KĘSTUČIO G., MEILĖS AL. IR GEDIMINO G.
ABIEJŲ PUSIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE GEDIMINO G. 5,
PALANGA, PARENGTAS
Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių detaliojo plano
koregavimo žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga baigiamojo etapo sprendinių viešinimo stadija
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. lapkričio 10 d. pritarė teritorijos tarp
Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių detaliojo plano koregavimo žemės sklype
Gedimino g. 5, Palanga koncepcijai.
Informuojame, kad parengtas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo
Nr. 195 1 punktu patvirtintos teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų
pusių detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga ir pradedamas baigiamasis
etapas, stadija – sprendinių viešinimas.
Susipažinti su projektu galima nuo 2015 m. lapkričio 24 d. iki 2015 m. gruodžio 7 d. detaliojo plano
rengėjo arba planavimo organizatoriaus patalpose, darbo laiku.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153, Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, faks. (8 460) 40217, (8 460) 40216, el.
paštas: administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ASD Project, Vandžiogalos g. 84, Kaunas, tel. 8 683 94942, el.
paštas: info@asdproject.lt.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui arba detaliojo planavimo rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-16 10:45:46
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2015-11-11 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos Kunigiškėse, Palangos miesto bendrajame
plane pažymėtos kaip K4 rajonas, detalųjį planą
PRADEDAMAS RENGTI K4 RAJONO DP
Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos Kunigiškėse, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip K4 rajonas, detalųjį planą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. T2-71 „Dėl Teritorijos Kunigiškėse, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip
K4 rajonas detaliojo plano rengimo“; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. A1-998 „Dėl Teritorijos Kunigiškėse, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip K4 rajonas detaliojo plano rengimo“.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt, interneto
svetainė www.palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886,
faks. (8 46) 210 163, el. p. klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto svetainė www.geometra.lt.
Planuojama teritorija – teritorija Kunigiškėse, Palangos miesto bendrajame plane pažymėta kaip K4
rajonas (teritorija tarp Liepojos pl., valstybinės reikšmės miško ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio
A13 Klaipėda-Liepoja (Palangos aplinkkelis)).
Planavimo tikslas – žemės sklypų ribų, plotų, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų,
pobūdžių, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas
komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros
plėtrai.
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, keturiais etapais. Detaliojo plano rengimo terminas 2015–
2016 m. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu LR vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, numatoma atlikti atranką dėl
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, kadangi planuojama ūkinė veikla atitinka LR planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede nurodytą veiklą.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti
planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo
susirinkimo ir jo metu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą),
adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Apie detaliojo plano viešo
svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-11 11:23:42
2015-11-09 Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės pietvakarinės dalies (O.
Vindigienės ir A. Šalminio valdyta žemė) detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Ošupio tako, dviračių
tako ir žemės sklypų Ošupio takas 1 ir Jūros g. 42, Palangoje detalųjį planą
ŠVENTOSIOS GYVENVIETĖS PIETVAKARINĖS DALIES (O. VINDIGIENĖS IR A.
ŠALMINIO VALDYTA ŽEMĖ) DETALIOJO PLANO KEITIMO TERITORIJOJE TARP
OŠUPIO TAKO, DVIRAČIŲ TAKO IR ŽEMĖS SKLYPŲ OŠUPIO TAKAS 1 IR JŪROS G.
42, PALANGOJE, DP, PRADEDAMAS
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradėtas rengti Šventosios gyvenvietės pietvakarinės dalies (O.
Vindigienės ir A. Šalminio valdyta žemė) detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Ošupio tako, dviračių
tako ir žemės sklypų Ošupio takas 1 ir Jūros g. 42, Palangoje detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d.
įsakymas Nr. A1-480 „Dėl Šventosios gyvenvietės pietvakarinės dalies (O. Vindigienės ir A. Šalminio
valdyta žemė) detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Ošupio tako, dviračių tako ir žemės sklypų Ošupio
takas 1 ir Jūros g. 42, Palangoje“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
kovo 12 d. įsakymas Nr. A1-214 „Dėl Direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-480
pakeitimo“.
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Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, teritorijos naudojimo būdo
keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos
miesto tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-120 patvirtinto Šventosios gyvenvietės
pietvakarinės dalies (O. Vindigienės ir A. Šalminio valdyta žemė) detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Strateginis pasekmių aplinkai
vertinimo (SPAV) reikalingumas bus įvertintas pateikus atranką dėl SPAV, remiantis 2004 m. rugpjūčio
27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Detaliojo planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, faksas (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.
Planavimo iniciatorius – Regina Šimaitienė.
Plano rengėjas - UAB „A22“ Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244, mob. 8 616
72219.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo
organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-09 09:51:53
2015-11-04 Informuojame apie parengtą Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype
Gudobelių g. 6, Palangoje, projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą
PARENGTAS GUDOBELIU 6 DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype Gudobelių
g. 6, Palangoje, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Teritorijos planavimo uždaviniai –
žemės sklypo užstatymo intensyvumo ir aukštingumo nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo
21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano sprendinių koregavimas
planuojamoje teritorijoje
2015-10-30 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-16 iki 2015-11-27 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8-460) 48708, el paštas: architektas@palanga.lt. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-23 iki 2015-11-27 Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (4 aukštas), Vytauto g. 112, Palanga. Planavimo pasiūlymus
dėl parengto projekto galima teigti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-11-27) planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt bei detaliojo plano
iniciatoriui (plano rengimą inicijuoja) Valdas Kezys, Balsių sodų 10-oji g. 24, Vilnius, tel. 8-69848046. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel. 8460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai..
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-04 15:37:02
2015-11-04 Informuojame apie pradedamą rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano
keitimą žemės sklype Tvenkinių g. 50, Palangoje.
PALANGOS CDDP KEITIMAS TVENKINIU G.50
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Informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas žemės
sklype Tvenkinių g. 50, Palangoje. Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto
bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų
naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių
tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tikslai - numatyti optimalią urbanistinę struktūrą,
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar)
inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų
nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 1 punktu patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-41402, el. paštas: administracija@palanga.lt;
www.palanga.lt. Planavimo iniciatorius: UAB „Savas kiemas“, Palangos g. 7A-4, Klaipėda. Plano rengėjas
- UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel./faks. 8-460-51969. El.
paštas: info.vrp@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-04 13:13:28
2015-11-04 Informuojame apie parengto teritorijos tarp Ganyklų g., žemės sklypų Ganyklų g. 28, 28c,
Klaipėdos pl. 63, 61A ir Malūno g. 3, Palangoje, detaliojo plano supažindinimą su visuomene
TERITORIJOS TARP GANYKLŲ G., ŽEMĖS SKLYPŲ GANYKLŲ G. 28, 28C, KLAIPĖDOS
PL. 63, 61A IR MALŪNO G. 3, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad parengtas teritorijos tarp Ganyklų g., žemės sklypų Ganyklų g. 28, 28c, Klaipėdos pl.
63, 61A ir Malūno g. 3, Palangoje, detalusis planas.
2015-08-24 teritorijos koncepcijai pritarta raštu Nr. (4.17)-D3-3001.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Vytauto
g. 112, Palanga. Telefonas: 846048705. Faksas: 846040217. El. paštas: administracija@palanga.lt
Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Adresas: Ganyklų g. 37-11, Palanga. Adresas korespondencijai Austėjos
g. 36, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima 2015-11-11 iki 2015-11-24. Vieša ekspozicija nuo 201511-18 iki 2015-11-24. Viešas susirinkimas 2015-11-25 11 val. Ekspozicija ir susirinkimas vyks Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje Vytauto g. 112, Palanga.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui gali būti teikiami raštu ir (ar)
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki
viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-04 14:11:45
2015-10-21 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vėžių g. 4, Palangoje, detaliojo plano
koregavimo sklype Nr. 7 (Vėžių g. 22, Palangoje) projektą.
VĖŽIŲ G. 4 DP KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 7 (VĖŽIŲ G. 22, PALANGOJE)
DĖL ŽEMĖS SKLYPO VĖŽIŲ G. 4, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO
SKLYPE NR. 7 (VĖŽIŲ G. 22, PALANGOJE)
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, Vėžių g. 4, Palangoje, detaliojo plano
koregavimas sklype Nr. 7 (Vėžių g. 22, Palangoje) projekto svarstymo su visuomene baigiamasis
etapas. Teritorijos planavimo uždaviniai – nekeičiant naudojimo, užstatymo tankio, užstatymo
intensyvumo, aukštingumo nustatymas; Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d.
sprendimu patvirtinto žemės sklypo Vėžių g. 4, Palangoje detaliojo plano sprendinių koregavimas.
2015-10-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė detaliojo plano koncepcijai.
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Su projektu galima susipažinti nuo 2015-10-29 iki 2015-11-11 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8-460) 48708, el paštas: architektas@palanga.lt. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-05 iki 2015-11-11 Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (4 aukštas), Vytauto g. 112, Palanga. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-11-11)
planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt bei
detaliojo plano iniciatoriui (plano rengimą inicijuoja) UAB „Idega“, Giedraičių g. 85-500,
Vilnius, atstovaujama advokato Ramūno Girevičiaus, tel. 8-698-85076. Detaliojo plano rengėjas - UAB
„Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel. 8-460-51969, el.
paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-21 08:32:54
2015-10-19 Informuojame, apie parengto žemės sklypo Lubinų g. 10 (kadastrinis Nr. 2501/0036:600),
Palangoje, detaliojo plano supažindinimą su visuomene
LUBINŲ G. 10 (KADASTRINIS NR. 2501/0036:600), DP BAIGIAMASIS ETAPAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Lubinų g. 10 (kadastrinis Nr. 2501/0036:600),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos,
urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos (G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus
suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2
punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-04 iki 2015-12-01 detaliojo plano rengėjo patalpose, UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230, Palangoje.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-18 iki 2015-12-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8-460)
48708.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-12-02 11.00 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Romualdui Smalsčiui, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius, tel.: 8-698-68784.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga, tel. 8-676-36463,
faks. 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com, www.domoprojektas.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėdoje.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-19 13:58:52
2015-10-19 Informuojame, apie parengto žemės sklypo Austrinio g. 79 (kadastrinis Nr. 2501/0036:606),
Palangoje, detaliojo plano supažindinimą su visuomene
AUSTRINIO G. 79 (KADASTRINIS NR. 2501/0036:606), DP, BAIGIAMASIS ETAPAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Austrinio g. 79 (kadastrinis Nr. 2501/0036:606),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
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Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš
bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į gyvenamosios teritorijos (G),
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms
įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto,
patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-04 iki 2015-12-01 detaliojo plano rengėjo patalpose, UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230, Palangoje.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-18 iki 2015-12-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8460)48708.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-12-02 10.00 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Romualdui Smalsčiui, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius, tel.: 8-698-68784.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga, tel. 8-676-36463,
faks. 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com, www.domoprojektas.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėdoje.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-19 13:59:45
2015-10-19 Informuojame, apie parengto žemės sklypo Nemirsetos g. 47 (kadastrinis Nr.
2501/0036:604), Palangoje, detaliojo plano supažindinimą su visuomene
NEMIRSETOS G. 47 (KADASTRINIS NR. 2501/0036:604), DP, BAIGIAMASIS ETAPAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Nemirsetos g. 47 (kadastrinis Nr. 2501/0036:604),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas
iš bendro naudojimo teritorijos, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į gyvenamosios teritorijos (G),
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms
įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto,
patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-04 iki 2015-12-01 detaliojo plano rengėjo patalpose, UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230, Palangoje.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-18 iki 2015-12-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8460)48708.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-12-02 9.00 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Romualdui Smalsčiui, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius, tel.: 8-698-68784.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga, tel. 8-676-36463,
faks. 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com, www.domoprojektas.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėdoje.
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Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-19 14:00:26
2015-10-19 Informuojame, apie parengto žemės sklypo Vilimiškės kel. 43A (kadastrinis Nr.
2501/0036:605), Palangoje, detaliojo plano supažindinimą su visuomene
VILIMIŠKĖS KEL. 43A (KADASTRINIS NR. 2501/0036:605), DP, BAIGIAMASIS ETAPAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vilimiškės kel. 43A (kadastrinis Nr.
2501/0036:605), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo)
etapas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš
konservacinės paskirties, kultūros paveldo objektų žemės sklypų į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas,
Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23
d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-11-04 iki 2015-12-01 detaliojo plano rengėjo patalpose, UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230, Palangoje.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-11-18 iki 2015-12-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8460)48708.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-12-02 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Romualdui Smalsčiui, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius, tel.: 8-698-68784.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga, tel. 8-676-36463,
faks. 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com, www.domoprojektas.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėdoje.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-19 14:01:19
2015-10-15 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos prie Senojo Turgaus, J. Janonio ir Ganyklų
gatvių atkarpų, Palangoje, detalųjį planą
TERITORIJOS PRIE SENOJO TURGAUS, J. JANONIO IR GANYKLŲ GATVIŲ
ATKARPŲ, PALANGOJE, DP, PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos prie Senojo Turgaus, J. Janonio ir Ganyklų gatvių
atkarpų, Palangoje, detalusis planas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų suformavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas,
žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti,
inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo
Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Detalusis planas bus rengiamas bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas 2016 m. II ketvirtis. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui žemiau nurodytu adresu.
Apie viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el.p. administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./faks. 8-46048588, mob. tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com. Paskutinis atnaujinimas: 2015-1015 13:25:19
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2015-10-14 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo S. Daukanto g. 10,8/A. Mickevičiaus g.
1, detaliojo plano koregavimas
S. DAUKANTO G. 10,8/A. MICKEVIČIAUS G. 1, PALANGOJE DP, PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo S. Daukanto g. 10,8/A. Mickevičiaus g. 1, Palangoje,
detaliojo plano koregavimas.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d.
įsakymas Nr. A1-793 ,,Dėl žemės sklypo S. Daukanto g. 10,8/A. Mickevičiaus g. 1, Palangoje, detaliojo
plano koregavimo“; 2015-11-12 įsakymas Nr. A1-1199 ,,Dėl žemės sklypo S. Daukanto g. 10,8/A.
Mickevičiaus g. 1, Palangoje, detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo naudojimo būdo, užstatymo tankio, aukštingumo,
užstatymo intensyvumo nustatymas; Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimu
Nr. T2-28 patvirtinto žemės sklypo S. Daukanto g. 10, 8/A. Mickevičiaus g. 1, Palangoje, detaliojo plano
sprendinių koregavimas.
Planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti
optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklą; nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2016 m. II ketvirtis. Projekto viešinimo procedūros
tvarka – supaprastinta.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Vytauto
g. 112, Palanga. Telefonas: 846048705. Faksas: 846040217. El. paštas: administracija@palanga.lt
Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Adresas: Ganyklų 37-11, Palanga. Adresas korespondencijai Austėjos g.
36, Palanga. Telefonas: 8 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.
Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų
planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.
Susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu bus skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų
nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose.
Apie koreguojamo detaliojo plano sprendinius planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo papildomai
registruotu laišku informuos planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar
naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais,
nurodydamas, kur galima susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento pataisomis.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-14 08:21:02
2015-10-12 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų Ajerų g. 34, 30F ir laisvos valstybinės
žemės tarp sklypų, Palangoje, detalųjį planą
ŽEMĖS SKLYPŲ AJERŲ G. 34, 30F IR LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS TARP SKLYPŲ,
PALANGOJE, DP, PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Ajerų g. 34, 30F ir laisvos valstybinės žemės tarp
sklypų, Palangoje, detalusis planas.
Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti
numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos
inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti
optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis,
numatyti priemones želdynams atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
Tikslai - žemės sklypo nuosavybės atkūrimui natūra suformavimas, sklypų sujungimas, numatant
optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai
reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų
nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto
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centrinės dalies detaliojo plano ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014m balandžio 24 d. sprendimu
Nr. T2-155 patvirtinto žemės sklypų Tvenkinių g. 36, 40, 46, Palangoje, detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. IV ketvirtis.
Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga. Tel. 8-460-41402, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
Plano rengimą inicijuoja: Jonas Viskontas, Janina Viskontienė, Mečislovas Viskantas, Roberta
Viskantienė, Sodų g. 17-5, Palanga, Sodų g. 19-9, Palanga. Tel. 8 672 86719.
Plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel./faks. 8-46051969. El. paštas: info.vrp@gmail.com.Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-12 13:01:32
2015-10-05 Informuojame apie parengtą žemės sklypo M. Valančiaus g. 6, Palangoje, planą prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
M. VALANČIAUS G. 6, PALANGOJE, PLANAS PRILYGINAMAS DETALIOJO
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PARENGTAS
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo M. Valančiaus g. 6, Palangoje, planas prilyginamas detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui (unikalus Nr.
2596-1003-6013) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.
Rengimo iniciatorius - UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, įmonės kodas 152409729; Ganyklų g. 34, LT00138 Palanga, tel.: 8 460 30641.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Nuo 2015–10-06 iki 2015-10-19 imtinai susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima Palangos
miesto savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje; UAB ,,Palangos
komunalinis ūkis“ patalpose, bei pastato M. Valančiaus g. 6, Palangoje laiptinėse.
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galite teikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui,
Vytauto g. 112, Palanga tel.: 8 460 48705, faks.: 8 460 40217, el. p.: administracija@palanga.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-05 11:42:37
2015-10-02 Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į N6 rajoną, detalųjį planą
PAGAL BP N6 RAJONE PRADEDAMAS DP
Informuojame apie pradedamą rengti Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į
N6 rajoną, detalųjį planą.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-06 įsakymas
Nr. A1-1098 „Dėl detaliųjų planų rengimo„ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31
sprendimas Nr. T2-285 „Dėl detaliųjų planų, skirtų nuosavybės teisėms į žemę atkurti, rengimo“.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt. Informaciją teikia: Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Ramunė
Balsytė, tel. (8 460) 48 708, el. paštas ramune.balsyte@palanga.lt.
Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 52) 619024, faks. (8 52) 124459,
el. paštas info@urbanistika.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Violeta Miciūtė, tel. (8 52) 2312453, 8
675 11949, el. paštas violeta@urbanistika.lt
Planuojama teritorija: teritorija, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkanti į N6 rajoną;
teritorija tarp Anaičių g., Palangos m. ir magistralinio kelio A13 Klaipėda – Liepoja (plotas – apie
10,0000 ha).
Planavimo darbų programa:
1 Planavimo tikslai ir uždaviniai:
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Žemės sklypų suformavimas statinių statybai, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentų,
užtikrinant racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatymas, kartu išsprendžiant
inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų ir visuomeninių teritorijų plėtrą.
2. Planavimo proceso etapai:
2.1. Parengiamasis etapas;
2.2. Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas (esamos būklės analizės stadija, koncepcijos
nustatymo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija);
2.3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas. Rengiant detalųjį planą,
strateginis teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas tik tuo
atveju, kai tą numato įstatymai ir kiti teisės aktai. Tais atvejais, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas, bet jis nėra atliktas, šis vertinimas atliekamas detaliojo plano rengimo metu šio įstatymo
nustatyta vieta;
2.4. Baigiamasis etapas (teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija,
teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija);
3. Planavimo terminai: pradžia – 2013 m., pabaiga – 2016 m.
4. Derinimo ir tvirtinimo procedūra:
4.1. Derinamas savivaldybėje Teritorijų planavimo komisijoje;
4.2. Tikrinamas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje;
4.3. Detaliojo plano derinimo ir viešo svarstymo procedūras vykdo planavimo organizatorius ar jo
įgaliotas atstovas kartu su plano rengėju;
4.4. Tvirtinamas Palangos miesto savivaldybės taryboje.
5. Papildomos sąlygos:
5.1. Parengti planuojamos teritorijos topografinį planą;
5.2. Skelbimai vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto puslapyje;
5.3. Vieša ekspozicija ir susirinkimas – Palangos miesto savivaldybės administracijoje;
5.4. Pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui 3 egz. detaliojo plano bylų ir 1 egz.
skaitmeninėje laikmenoje.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti
planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo
svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga,
tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt.
Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo
svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-02 10:18:59
2015-10-01 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir
Gedimino g. abiejų pusių detaliojo plano koregavimą žemės sklype Gedimino g. 5, Palangoje
TERITORIJOS TARP BIRUTĖS AL., KĘSTUČIO G., MEILĖS AL. IR GEDIMINO G.
ABIEJŲ PUSIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE GEDIMINO G. 5,
PALANGA, PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d.
sprendimo Nr. 195 1 punktu patvirtintos teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g.
abiejų pusių detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant
inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių
komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų
nustatymas; Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 195 1 punktu
patvirtintos teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių detaliojo plano
koregavimas žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. III-IV ketvirtis. Projekto viešinimas vyks
supaprastinta tvarka.
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Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT00153, Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, faks. (8 460) 40217, (8 460) 40216,el.
p.administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ASD Project, Vandžiogalos g. 84, Kaunas, tel. 8 613 99774, el.
paštas: info@asdproject.lt.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui arba detaliojo planavimo rengėjui UAB ASD
Project, Vandžiogalos g. 84, Kaunas, tel. 8 613 99774, el. paštas: info@asdproject.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-01 15:22:52
2015-10-01 Informuojame pakartotinai apie Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimo teritorijoje tarp Miško t., Jonpaparčio
ir Kriauklių g., Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą
ŠVENTOSIOS GYVENVIETĖS, PALANGOS MIESTO BENDRAJAME PLANE
PAŽYMĖTOS KAIP B10 KVARTALAS, DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS KEITIMO
TERITORIJOJE TARP MIŠKO T., JONPAPARČIO IR KRIAUKLIŲ G., PALANGOJE,
SVARSTYMO SU VISUOMENE BAIGIAMASIS ETAPAS
Informuojame, kad pakartotinai skelbiamas parengto Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame
plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimo teritorijoje tarp Miško t.,
Jonpaparčio ir Kriauklių g., Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti
optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus,
inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,
suformavimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-311 patvirtinto Šventosios
gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros
ir Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios
gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-10-08 iki 2015-10-23 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112 (IV aukštas) bei detaliojo
plano rengėjo - UAB „Domo projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-10-16 iki 2015-10-23 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112 (IV aukštas) Palanga, tel. (8460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-10-23 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, faks. (8 460) 40217, (8 460) 40216, el.
p. administracija@palanga.lt bei detaliojo plano iniciatoriui. Plano rengimą inicijuoja Regina Zaleckienė,
gyv. S. Nėries g. 37-61, Palanga, tel. 8-602-22922.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./faks. 8-460-48588,
mob. tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.Paskutinis
atnaujinimas: 2015-10-01 09:00:13
2015-09-18 Informuojame apie žemės sklypų Žirgų tak. 1 (kadastrinis Nr. 2501/0033:281) ir kadastrinis
Nr. 2501/0033:388, Palangoje, detaliojo plano viešą svarstymą su visuomene
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ŽEMĖS SKLYPŲ ŽIRGŲ TAK. 1 (KADASTRINIS NR. 2501/0033:281) IR KADASTRINIS
NR. 2501/0033:388, PALANGOJE, DP
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T2-250 patvirtinta Žemės sklypų Žirgų
tak. 1 (kadastrinis Nr. 2501/0033:281) ir kadastrinis Nr. 2501/0033:388, Palangoje, detaliojo plano
koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima detaliojo plano rengėjo patalpose žemiau nurodytu
adresu.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2004-08-27
įsakymu Nr. D1-456.
Skelbiamas parengto Žemės sklypų Žirgų tak. 1 (kadastrinis Nr. 2501/0033:281) ir kadastrinis Nr.
2501/0033:388, Palangoje, detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Susipažinti su projektu galima nuo 2015 m. spalio 12 d. iki 2015 m. lapkričio 9 d. UAB „Neoforma“
patalpose, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, darbo laiku.
Projekto vieša ekspozicija numatoma nuo 2015 m. spalio 26 d. iki 2015 m. lapkričio 9 d. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, darbo
laiku.
Viešas susirinkimas numatomas 2015 m. lapkričio 10 d. 15 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga.
Planavimo organizatorius – Albertas Kazlauskas, Medvalakio g. 7-6, Palanga, tel. (8 605) 84206.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el.
p.: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą
atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį
nuo jo gavimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-21 08:49:00
2015-09-17 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo
plano keitimą
MAIRONIO G. 50 PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti „Žemės sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo plano
keitimas“.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas:
1) 2015-07-16 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-794 „Dėl žemės
sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo plano keitimo“;
2) 2015-07-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.39-DP.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga. Tel. 8-460-51969, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
Planavimo iniciatorius: Albinas Žiurinskas, gyv. Tarpučių k., Šunskų sen. Vilkaviškio g. 10,
Marijampolės sav., tel. 861560220
Plano rengėjas: UAB „Restitas“, Taikos pr. 24, 91222 Klaipėda. Projekto vadovas Raimondas Valiukonis
tel. 867076877, raimondas.valiukonis@gmail.com
Detaliojo plano lygmuo: vietovės.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Maironio g. 50, 50a, 50b, Palangoje, plotas apie 0,3 ha.
Detaliojo plano uždaviniai: Numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių
komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų
koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto valdybos 2002 m. gegužės
2 d. sprendimu Nr. 99, 1 punktu, patvirtinto žemės sklypo Maironio g. 50, Palangoje, detaliojo plano
keitimas.
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: 2015-2016 metai.
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Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas nebus
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo
organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo
susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus
paskelbta Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-17 14:03:29
2015-08-31 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo M. Valančiaus g. 6, Palangoje, planą
prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
ŽEMĖS SKLYPO M. VALANČIAUS G. 6, PALANGOJE, PLANAS PRILYGINAMAS
DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo M. Valančiaus g. 6, Palangoje, planas prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam pastatui (unikalus Nr.
2596-1003-6013) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.
Rengimo iniciatorius - UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“, įmonės kodas 152409729; Ganyklų g. 34,
LT-00138 Palanga, tel.: 687 28902.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-31 10:45:23
2015-08-29 Informuojame parengtą žemės sklypo Mokyklos g. 59, Palangoje, detalųjį planą
MOKYKLOS G. 59, PALANGOJE DP PARENGTAS
„Pranešame kad pratęstas žemės sklypo Mokyklos g. 59, Palangoje detaliojo plano rengimo terminas.
Terminas pratęstas iki 2016 m. kovo 14 d. Taip pat informuojame apie parengto žemės
sklypo Mokyklos g. 59, Palangoje, detaliojo plano, numatančio žemės sklypo ploto ir ribų keitimą
valstybinės žemės fondo sąskaita - leista prijungti apie 3897,0 kv. m. valstybinės žemės tik prie naujai
formuojamo sklypo, kurio naudojimo būdas yra komercinės paskirties objektų teritorijos - būdo,
pobūdžio, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymą, numatant komercinių pastatų ir daugiaaukščių
gyvenamųjų namų statybą; Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos
2000 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 38, sprendinių keitimą planuojamoje teritorijoje, projekto svarstymo
su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Detaliojo planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto
g. 73, Palanga.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „A22“ Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244, mob.
8 616 72219.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2015 m. spalio 14 d. detaliojo plano
rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 14 d. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga. Viešas susirinkimas
numatomas 2015 m. spalio 14 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto
sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui (jo įgaliotam asmeniui) arba
detaliojo plano rengėjui adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.“Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-01
14:44:09
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2015-08-24 Informuojame apie parengtą Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimą teritorijoje tarp Miško t., Jonpaparčio ir
Kriauklių g., Palangoje
PARENGTAS B10 DP KOREKTUROS KEITIMAS TERITORIJOJE TARP MISKO
T._JONPAPARCIO_KRIAUKLIU G.
Informuojame, kad skelbiamas parengto Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimo teritorijoje tarp Miško t., Jonpaparčio ir
Kriauklių g., Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti
optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus,
inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,
suformavimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-311 patvirtinto Šventosios
gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros
ir Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios
gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-09-04 iki 2015-09-18 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112 (IV aukštas) bei detaliojo
plano rengėjo - UAB „Domo projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-09-11 iki 2015-09-18 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112 (IV aukštas) Palanga, tel. (8460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-19-18 10 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, faks. (8 460) 40217, (8 460) 40216,
el.p. administracija@palanga.lt bei detaliojo plano iniciatoriui. Plano rengimą inicijuoja Regina
Zaleckienė, gyv. S.Nėries g. 37-61, Palanga, tel. 8-602-22922.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-24 10:06:23
2015-08-21 Informuojame apie Palangos transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo
plano atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).
DEL GATVIU RAUDONŲJŲ LINIJŲ SPAV
Informacija apie Palangos transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo
plano atrankos išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Planavimo organizatorius -Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel.: (8 460) 41 406, (8 460) 48 705, faks.: (8 460) 40 216, (8 460) 40 217, el. p.
administracija@palanga.lt, interneto svetainėwww.palanga.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. (8 46) 36 58 86, faks. (8
46) 21 01 63, el paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, www.geometra.lt.
Specialiojo plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas -Palangos transporto organizavimo ir
gatvių raudonųjų linijų specialusis planas.

19

Specialiojo plano rengimo pradžia – 2012 m. rugsėjo 6 d.
Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai - užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros
plėtrą savivaldybės teritorijoje ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos
teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos
projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.
Priimtas sprendimas, ar privaloma atlikti SPAV: Vadovaujantis SPAV subjektų išvadomis,
planavimo organizatorius 2015-08-20 įsakymu Nr.A1-937 nusprendė neatlikti Palangos transporto
organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo.
Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadomis ir sprendimo
nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo
spaudoje galima: Planavimo organizatoriaus būstinėje aukščiau nurodytu adresu. Pasiūlymai teikiami
Planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę (pavadinimą) adresą, motyvus, kuriais grindžiamas
pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-21 13:27:32
2015-08-07 Informuojame apie bendrąja tvarka pradedama rengti Teritorijos tarp Žvejų g., Sermiesčio
g., Gėlių g. ir privažiavimo, Palangoje detalųjį planą
TERITORIJOS TARP ŽVEJŲ G., SERMIESČIO G., GĖLIŲ G. IR PRIVAŽIAVIMO,
PALANGOJE DP PRADEDAMAS
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradėtas rengti Teritorijos tarp Žvejų g., Sermiesčio g., Gėlių g. ir
privažiavimo, Palangoje detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27
d. įsakymas Nr. A1-1219 "Dėl teritorijos tarp Žvejų g., Sermiesčio g., Gėlių a. ir pravažiavimo Palangoje
detaliojo plano rengimo".
Planavimo tikslai - teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, suplanuojant inžinerinių
komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų
koridorių ribas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas (SPAV) nebus atliekamas, remiantis 2004 m. rugpjūčio 27 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.
D1-456 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Detaliojo planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 73, Palanga, tel. (8 460) 48 705, faksas (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano iniciatorius: Giedrius Varoneckas.
Plano rengėjas - UAB „A22“ Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244, mob. 8 616
72219; el. pa6tas: info@a22.lt .
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo
organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-07 08:37:37
2015-08-03 Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos tarp Kapsų g., žemės sklypų
Kapsų g. 11, 9, Rąžės upės, valstybinės reikšmės miško ir L. Vaineikio g., Palangoje, detalųjį planą
TERITORIJOS TARP KAPSŲ G., ŽEMĖS SKLYPŲ KAPSŲ G. 11, 9, RĄŽĖS UPĖS,
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKO IR L. VAINEIKIO G., PALANGOJE, DP
PRADEDAMAS
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti teritorijos tarp Kapsų g., žemės sklypų
Kapsų g. 11, 9, Rąžės upės, valstybinės reikšmės miško ir L. Vaineikio g., Palangoje, detalųjį
planą. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,5000 ha.
Planavimo tikslai – žemės sklypų ribų ir plotų keitimas, numatant prisijungti įsiterpusią laisvą valstybinę
žemę, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas,
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo
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Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. T2-46 patvirtinto žemės sklypo Kapsų g. 9,
Palangoje, detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Detaliojo plano uždaviniai:
detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos
inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti
priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, suformuoti optimalią
urbanistinę struktūrą, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir
naudojimui.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 201501-21 įsakymas Nr. A1-57 „Dėl teritorijos tarp Kapsų g., žemės sklypų Kapsų g. 11, 9, Rąžės upės,
valstybinės reikšmės miško ir L. Vaineikio g., Palangoje, detaliojo plano rengimo“, planavimo sąlygos
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti, planavimo darbų programa, paslaugos teikimo sutartis.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
Palanga, tel. 8-460 48705.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. (8 46) 36 58
86, faks. (8 46) 21 01 63, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto
svetainė: www.geometra.lt.
Detaliojo teritorijų planavimo procesas – Urbanizuotos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentas. Detalusis planas – vietovės lygmens. Rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas
su visuomene bendrąja tvarka. Detaliojo planavimo terminas 2015-2016 metai. Strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas nebus. Apie parengtą detaliojo plano koncepciją ir detaliojo plano
viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus skelbiama atskirai, pabaigos.
Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame
teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai
institucijai per 10 d. d. nuo atsakymo gavimo dienos. Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-03 11:54:51
2015-07-30 Informuojame apie parengto Gamtinio karkaso teritorijų - Palangos miesto bendrojo plano
V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų - apsaugos ir naudojimo specialiojo plano
projekto supažindinimą su visuomene
GAMTINIO KARKASO TERITORIJU - PALANGOS MIESTO BENDROJO PLANO V1 IR
V2 RAJONU INTENSYVIAM NAUDOJIMUI ĮRENGIAMŲ ŽELDYNŲ - APSAUGOS IR
NAUDOJIMO SP BAIGIAMASIS ETAPAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto Gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1
ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo specialiojo plano
projekto, bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-02 sprendimu Nr. T2-208 patvirtintos
specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Specialiojo plano rengimo pagrindas 2012-09-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius
įsakymas Nr. A-999 ,,Dėl gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1 ir V2 rajonų
intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo specialiojo plano rengimo“ ir 201309-05 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas Nr. A-869 ,,Dėl gamtinio karkaso
teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų
– apsaugos ir naudojimo specialiojo plano darbų programos patvirtinimo“. Planavimo tikslas – nustatyti
teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų
tvarkymo priemones.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-08-17 iki 2015-09-11 specialiojo plano rengėjo patalpose
Ganyklų g. 6-1, LT-00128, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-31 iki 2015-09-11
Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g.
112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2015-09-14 10 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153,
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Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei specialiojo plano iniciatoriui (mokėtojui) – Angelei
Karvelytei, Karvelyno g. 9, Palanga, tel.: 8-685-58178. Specialiojo plano rengėjas – MB „Kūrybinis
projektas“, Ganyklų g. 6-1, LT-00128, Palanga, tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo
procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17,
Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-30 14:19:28
2015-07-24 Informuojame apie parengtą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą "Dėl
pritarimo žemės sklypų Miško t. 46, 46A, Palangoje, specialiojo plano rengimui"
PARENGTAS TARYBOS SPRENDIMAS MISKOT.46, 46A, PALANGOJE
Informuojame apie parengtą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą " Dėl pritarimo
žemės sklypų Miško t. 46, 46A, Palangoje, specialiojo plano rengimui".
Planavimo tikslai – nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio
formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones. Planavimo organizatorius – Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorius.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2015-07-27 iki 2015-08-07 Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Vytauto g. 112,
Palangoje.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2015-08-07 planavimo organizatoriui Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-27 10:28:15
2015-07-24 Informuojame apie parengtą teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano viešą svarstymą
su visuomene
J. SIMPSONO G. 21 PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – Žemės sklypo J. Simpsono g. 21 (kadastrinis Nr. 2501/0031:97),
Palangoje, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013-12-19 įsakymas Nr. A1-1306 ,,Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21,
Palangoje, detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, detaliojo planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis.
Planavimo tikslas – Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties, numatant poilsio pastatų statybą; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės
25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
2015-07-02 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-206 patvirtinta koncepcija,
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. gruodžio mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks
bendra tvarka.
Planavimo organizatorius – UAB ,,Gaumista”, į.k. 303114154; Jogailos g. 9, LT 01116 Vilnius.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2015-07-28
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-08-12 iki 2015-08-25
Viešas susirinkimas numatomas 2015 – 08 – 26 09:30 val.

22

Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Vytauto g. 112, Palanga; tel. 48708.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji
(buveinės) vieta neatitinka nurodytosios dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad
teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-14 15:16:56
2015-07-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano
viešą svarstymą su visuomene
J. SIMPSONO G. 21 PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – Žemės sklypo J. Simpsono g. 21 (kadastrinis Nr. 2501/0031:97),
Palangoje, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013-12-19 įsakymas Nr. A1-1306 ,,Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21,
Palangoje, detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, detaliojo planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis.
Planavimo tikslas – Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties, numatant poilsio pastatų statybą; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės
25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
2015-07-02 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-206 patvirtinta koncepcija,
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. gruodžio mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks
bendra tvarka.
Planavimo organizatorius – UAB ,,Gaumista”, į.k. 303114154; Jogailos g. 9, LT 01116 Vilnius.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2015-07-28
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-08-12 iki 2015-08-25
Viešas susirinkimas numatomas 2015 – 08 – 26 09:30 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Vytauto g. 112, Palanga; tel. 48708.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji
(buveinės) vieta neatitinka nurodytosios dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad
teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-14 15:16:56
2015-07-14 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Ąžuolų g., Maumedžių g., žemės sklypo, kurio
kadastrinis Nr. 2501/0038:11, žemės sklypo Maumedžių g. 12 ir valstybinės reikšmės miško, Palangoje,
detaliojo plano viešą svarstymą su visuomene
PARENGTAS TERITORIJOS_TARP_AZUOLU_MAUMEDZIU_SKLYPONR.2501-003811_MAUMEDZIU12_VALST.MISKO_DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos tarp Ąžuolų g., Maumedžių g., žemės sklypo, kurio
kadastrinis Nr. 2501/0038:11, žemės sklypo Maumedžių g.12 ir valstybinės reikšmės miško, Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos
naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti numatomų
užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių
komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią
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urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Tikslai žemės sklypų naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios
urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; Palangos miesto
tarybos 2000m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-07-24 iki 2015-08-06 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, bei detaliojo
plano rengėjo patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-07-30 iki
2015-08-06 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje,
Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 201508-07 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.
112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams - Plano rengimą inicijuoja:
Linas Siraštanovas, Vaida Siraštanovienė, Vytauto g. 8/11A, Palanga, Tel. 8-687-16776. Detaliojo plano
rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas:
info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-14 09:11:37
2015-07-14 Informuojame apie pakartotinį parengtą teritorijos tarp Naglio al., Jūratės g., žemės sklypo
Jūratės g. 2, valstybinio miško ir žemės sklypo Naglio al. 10, Palangoje, detaliojo plano viešą svarstymą
su visuomene
PAKARTOTINAS_TERITORIJOS_TARP_NAGLIO_AL_JURATES_G._JURATES
G.2_VALST.MISKO_IR_NAGLIO AL.10_DP SVARSTYMAS
Informuojame, kad skelbiamas pakartotinis parengto teritorijos tarp Naglio al., Jūratės g., žemės sklypo
Jūratės g. 2, valstybinio miško ir žemės sklypo Naglio al, 10, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo
su visuomene baigiamasis etapas. Planavimo tikslas – suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą,
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar)
inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdų keitimas, teritorijos naudojimo
reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-07-22 iki 2015-08-04 detaliojo plano rengėjo patalpose Ganyklų
g. 6-1, Palanga ir planavimo organizatoriaus patalpose adresu Vytauto g. 112, Palanga. Vieša projekto
ekspozicija vyks nuo 2015-07-29 iki 2015-08-04 Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48708.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-08-05 9 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto
projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriui - plano rengimą inicijuoja: Vytautas Kučinskas, atstovaujamas
įgalioto asmens Eligijaus Puidoko, Sodų g. 36-15, Palanga tel.: 8-607-88288. Detaliojo plano rengėjas –
MB „Kūrybinis projektas“, Ganyklų g. 6-1, LT-00128, Palanga, tel.: 8-607-50714, el. paštas:
kurybiniai@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
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Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-14 08:38:01
2015-07-08 Informuojame apie parengtą 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)
2014-2020 LIETUVOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS
SPAV
Informacija apie parengtą 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną
programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą
Programos rengimo organizatorius: Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos per.
7, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 248 7233, faks. (8 5) 261 0498, el. p. sigita.baronaite@vilniusjts.eu,
interneto svetainės adresas http://www.vilniusjts.eu/.
Programos pavadinimas: 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa.
Programos tikslai: 1 tikslas – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas; 2 tikslas –
socialinės integracijos skatinimas ir kova su skurdu; 3 tikslas – parama vietos ir regiono geram valdymui;
4 tikslas – sienų valdymo ir sienų saugumo skatinimas, mobilumo ir migracijos valdymas.
Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada: vadovaujantis vertinimo
subjektų išvadomis ir norminiais teisės aktais, programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus
atliekamas.
Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu
galima susipažinti organizatoriaus buveinėje adresu Konstitucijos per. 7, LT-09308 Vilnius ir interneto
svetainėje http://www.vilniusjts.eu/.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-08 08:39:02
2015-06-25 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir
Gedimino g. abiejų pusių detaliojo plano keitimą, žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga
TERITORIJOS TARP BIRUTĖS AL., KĘSTUČIO G., MEILĖS AL. IR GEDIMINO G.
ABIEJŲ PUSIŲ DETALIOJO PLANO KEITIMAS, ŽEMĖS SKLYPE GEDIMINO G. 5,
PALANGA
Informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d.
sprendimo Nr. 195 1 punktu patvirtinto - Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino
g. abiejų pusių detaliojo plano keitimas, žemės sklype Gedimino g. 5, Palanga.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - numatyti optimalią urbanistinę struktūrą; esant
poreikiui, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir
(ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas; teritorijos naudojimo būdo keitimas; teritorijos naudojimo
reglamentų nustatymas;
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. III-IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas
svarstymas vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153, Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, faks. (8 460) 40217, (8 460) 40216, el. p.
administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ASD Project, Vandžiogalos g. 84, Kaunas, tel. 8 613 99774, el.
paštas: info@asdproject.lt.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui arba detaliojo planavimo rengėjui UAB ASD
Project, Vandžiogalos g. 84, Kaunas, tel. 8 613 99774, el. paštas: info@asdproject.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-25 14:30:09
2015-06-23 Informuojame apie nekilnojamosios kultūros vertybės - Palangos miesto istorinės dalies
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento - teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei
tvarkymo plano baigiamąjį etapą

25

PALANGOS MIESTO ISTORINĖS DALIES (U2) SP BAIGIAMASIS ETAPAS
Pradedamas nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos miesto istorinės dalies (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ir apsaugos zonos ribų
plano bei tvarkymo plano baigiamasis etapas.
Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011-11-07
įsakymas Nr. Į-362 „Dėl valstybės saugomos kultūros paveldo vertybės – Palangos miesto istorinės dalies
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“ su 2014-04-18 Nr. Į-93 pakeitimu.
Planavimo tikslai – užtikrinti Palangos miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą bei teritorijoje
ir apsaugos zonoje taikomų reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždaviniai – nustatyti (patikslinti) Palangos miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos
zonos ribas ir jų plotus, nustatyti (patikslinti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo
priemonių sistemą Palangos miesto istorinės dalies teritorijoje bei apsaugos zonoje.
Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu
Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) specialusis planas rengiamas
supaprastinta tvarka.
Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 67, el.
paštas klaipėda@heritage.lt.
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273
46 85; www.lpaminklai.lt; el. p.: giedrem@pri.lt; g.filipaviciene@lpaminklai.lt;
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo
organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai3/specialiuju-planu-koncepcijos.html;
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo
organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2015-07-15.
Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-25 15:40:00
2015-06-22 Informuojame apie sprendimą "Dėl teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį
planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano" strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
SPAV TERITORIJOS KUNIGIŠKĖSE, PAGAL PALANGOS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ,
PATENKANČIOS Į K10 RAJONĄ
Informuojame, kad priimtas sprendimas dėl „Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos
išvados.
Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel.: (8 460) 41 406, (8 460) 48 705, faks.: (8 460) 40 216, (8 460) 40 217, el. p.
administracija@palanga.lt, interneto svetainė www.palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886,
faks. (8 46) 210 163, el. p. klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto svetainė www.geometra.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai - žemės sklypų suformavimas statinių statybai, teritorijos tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos reglamentų, užtikrinant racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą,
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nustatymas, kartu išsprendžiant inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų ir visuomeninių
teritorijų plėtrą.
Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta, vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr.
967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį
papildančiais teisės aktais.
Vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl detaliojo plano SPAV atrankos,
planavimo organizatorius 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-629 priėmė sprendimą neatlikti SPAV
rengiamam detaliajam planui. Norinčius susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių
buvo priimtas toks sprendimas, prašome kreiptis į planavimo organizatorių aukščiau nurodytu adresu.
Teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui galima iki liepos 9 d.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-22 15:09:01
2015-06-11 Informuojame apie parengto žemės sklypo Kuršių takas 16A, Palangoje, detaliojo plano
projekto pakartotinį susipažinimą su visuomene
KURŠIŲ TAKAS 16A, PALANGOJE, DP, PAPILDOMAS VIEŠINIMAS
Informuojame apie parengto žemės sklypo Kuršių takas 16A (kadastrinis Nr. 2501/0003:55), Palangoje,
detaliojo plano, numatančio žemės sklypų formavimą esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų keitimą iš bendro naudojimo teritorijų į gyvenamąsias teritorijas, vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų namų statybos, žemės juostų suformavimą komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, papildomą projekto svarstymo su
visuomene aptarimą.
Detaliojo planavimo organizatorius – Edita Eilinaitė, gyv. Medvalakio g. 17-8, Palangoje.
Su parengtu projektu galima susipažinti viešos projekto ekspozicijos metu, kuri vyks nuo 2015 m. birželio
29 d. iki 2015 m. liepos 10 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015 m. liepos 10 d.
13 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki
viešo susirinkimo planavimo organizatoriui (jo įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui adresu:
UAB „A22“, Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-11
10:58:11
2015-06-08 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (unikalus Nr. 2501-0031-0074) J.
Simpsono g. 4, Palangoje, detalųjį planą
J. SIMPSONO G. 4, PALANGA DP PRADEDAMAS RENGTI
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (Unikalus. Nr. 2501-0031-0074) J. Simpsono g. 4,
Palangoje, detalusis planas. Planuojamos teritorijos dydis – apie 0,3067 ha.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suformuoti
optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti,
numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį –
vietovės.
Planuojamos teritorijos pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kita; naudojimo būdai –
Rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos).
Planavimo proceso etapai trys – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo
ir tvirtinimo tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 m. IV ketvirtis. Detaliojo
plano strateginis pasekmių vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
00153, Palanga, tel.: (8-46) 04 87 05, el. paštas administracija@palanga.lt. Detaliojo plano rengėjas – UAB
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„Uostamiesčio projektas“, Turgaus a. 27, 91246 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 31-24-58, el.
paštas info@uostamiescioprojektas.lt
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, ar detaliojo planavimo iniciatoriui Aleksandrui
Vasilevskiui, atstovaujamam įgalioto asmens Rūtos Grucienės, veikiančios pagal 2014 m. spalio mėn. 27
d. Vilniaus miesto 8-ojo notaro biuro įgaliojimą (notarinio registro Nr. R1-3214), Verkių g. 159,
Vilnius.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-08 13:07:49
2015-06-01 Informuojame apie planuojamos ūkinės veiklos - mineralinio vandens gavybos gręžinio
Birutės al. 52, Palangoje, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
MINERALINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO BIRUTĖS AL. 52, PALANGOJE,
ATRANKOS IŠVADA DĖL PAV
INFORMACIJA apie planuojamos ūkinės veiklos - mineralinio vandens gavybos gręžinio Birutės al. 52,
Palangoje, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: K. Geco prekybos įmonė, įm. k. 152621575, Birutės alėja 60,
Lt-00135, Palanga Tel. +37046041411.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Mineralinio vandens gavyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Mineralinio vandens gręžinio, kurio identifikavimo Nr. 47543 sklype
Nr. 2501/0031:180 Palangos m. k. v. Birutės al. 52
4. Išvada, kad vertinti poveikį aplinkai neprivaloma priimta: APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTAS KLAIPĖDOS SKYRIUS 2015-05-19 Nr.
(15.3) – A4-5445.
5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti: K. Geco prekybos įmonė, įm. k.
152621575, Birutės alėja 60, Lt-00135, Palanga Tel. +37046041411 - per 10 darbo dienų nuo šio
skelbimo.
6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima: APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTAS KLAIPĖDOS SKYRIUI Birutės g. LT91204, Klaipėda, tel. (846)466462 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: K. Geco prekybos įmonė, įm.
k. 152621575, Birutės alėja 60, Lt-00135, Palanga Tel. +37046041411 - per 10 darbo dienų nuo šio
skelbimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-01 10:56:30
2015-05-25 Informuojame apie Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos,
kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės - urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo
plano atrankos išvadą dėl SPAV
KUNIGIŠKIŲ TERITORIJOS, PALANGOS MIESTO BENDRAJAME PLANE
PAŽYMĖTOS, KAIP K6 IR K9 KVARTALAI SPECIALIOJO PLANO SPAV
Informacija apie Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos, kaip K6 ir K9
kvartalai, architektūrinės – urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano atrankos
išvadą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt, tinklalapis:
www.palanga.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262
2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p: info@sweco.lt, tinklalapis: www.sweco.lt.
Specialiojo plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas: Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto
bendrajame plane pažymėtos, kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės – urbanistinės sistemos ir
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.
Specialiojo plano rengimo pradžia – 2013 m. rugpjūčio 29 d.
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Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai - užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą,
nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų
tvarkymo priemones, plėtoti turizmo paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, racionaliai naudoti gamtinius ir
kultūrinius išteklius, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms,
infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Priimtas sprendimas, ar privaloma atlikti SPAV: Vadovaujantis SPAV subjektų išvadomis,
planavimo organizatorius 2015-05-18 įsakymu Nr.A1-509 nusprendė neatlikti Kunigiškių teritorijos,
Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos, kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės –
urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo.
Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadomis ir sprendimo
nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus per 10 d. d. nuo šios informacijos
paskelbimo spaudoje galima: Plano organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo būstinėse aukščiau
nurodytais adresais. Pasiūlymai teikiami Planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę
(pavadinimą) adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą.Paskutinis
atnaujinimas: 2015-05-25 16:42:44
2015-05-25 Informuojame apie parengto žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo plano
projekto pakartotinį supažindinimą su visuomene
KLAIPĖDOS PL. 49, PALANGA DP PAKARTOTINIS VIEŠINIMAS
Pakartotinai informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo
plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Planavimo tikslas – sklypo ribų ir
ploto keitimas, prisijungiant laisvą valstybinę žemę, įsiterpusią tarp sklypo Klaipėdos plento, bei bendro
naudojimo skverui suformavimas, tvarkymo ir naudojimo būdo ir režimo nustatymas; Palangos miesto
tarybos 2000 m gegužes 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo
plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-06-09 iki 2015-07-08 detaliojo plano rengėjo patalpose, Ganyklų
g. 6-1, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-06-23 iki 2015-07-08 Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, tel.
(8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2015-07-09 9 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl
parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatorius – Palangos
miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8-460-48705, faks.
8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Nijolė Burbienė. Detaliojo plano rengėjas - MB „Kūrybinis
projektas“, Ganyklų g. 6-1, Palanga, tel. 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-25 10:11:38
2015-05-21 Informuojame apie sprendimą dėl žemės sklypo Elijos g. 9 (kadastrinis Nr. 2501/0011:89),
Palangoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
SPAV ELIJOS G. 9
INFORMACIJA APIE SPRENDIMĄ DĖL „ŽEMĖS SKLYPO ELIJOS G. 9 (KADASTRINIS
NR. 2501/0011:89), PALANGOJE“ DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ
APLINKAI VERTINIMO (SPAV)
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112,
Palanga. Tel. 8-460-41402, el. p.: administracija@palanga.lt;
Planavimo iniciatorius: UAB „Ateities būstas“, T.Ševčenkos g. 19, Vilnius. Direktorius Arūnas
Jankauskas, Tel.8-5-2133733
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Plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas: Žemės sklypo Elijos g. 9 (kadastrinis Nr.
2501/0011:89), Palangoje, detalusis planas yra rengiamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-1249 ,,Dėl žemės sklypo Elijos g. 9,
Palangoje, detaliojo plano rengimo“; teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. 56-DP (2014
m. gruodžio 16d.); Palangos miesto savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2014-1229 teritorijų planavimo sąlygomis Nr. 63 ir kitų institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis
detaliojo planavimo dokumentui rengti. Planavimo tikslas - žemės sklypų suformavimas esamo sklypo
sąskaita, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus,
inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo
būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000-03-21
sprendimu Nr. 38, 2 p. Patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje. Numatoma veikla - poilsio namų arba viešbučio tipo pastatų trumpalaikiam
apgyvendinimui su prekybinėmis ir administracinėmis patalpomis statybos.
Detaliojo plano ir SPAV atrankos dokumento rengėjas: UAB „Vakarų regiono projektai“,
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel/faks.: 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas:
architektas Rimvydas Grikšas, atestato Nr. A951.
Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės
nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“
ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos apsaugos agentūros taršos
prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Palangos miesto savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių norminių teisės aktų nustatyta
tvarka, informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam
„Žemės sklypo Elijos g. 9, Palangoje“ detaliajam planui (Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015-05-15 įsakymas Nr. A1-501).
Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo
priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10
darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos galima plano rengėjui – UAB „Vakarų regiono
projektai“ projekto vadovui: architektui Rimvydui Grikšui, atestato Nr.A951, Medvalakio g. 6-8, LT00143 Palanga, Tel./faks.: 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com. Kontaktinis asmuo: architektė
Ermina Muižytė, tel. 8-682-07769., arba planavimo organizatoriui - Palangos miesto savivaldybės
administracijos
direktoriui,
Vytauto
g.
112,
Palanga.
Tel.
8-460-41402,
el.
p.: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-21 10:22:38
2015-05-18 Informuojame apie parengto teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į
N4 rajoną, detaliojo plano supažindinimą su visuomene
TERITORIJOS, PAGAL PALANGOS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į N4
RAJONĄ, DETALIOJO PLANO SUPAŽINDINIMAS SU VISUOMENE

Skelbiamas parengto Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį
planą patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis
etapas.
Informuojame apie Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T2-127, patvirtintą
Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano koncepciją.
Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-11 įsakymas
Nr. A1-685 „Dėl teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano
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rengimo“ bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr. T2-203 „Dėl teritorijos
pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: žemės sklypų suformavimas statinių statybai, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos reglamentų, užtikrinant racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatymas, kartu
išsprendžiant inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų ir visuomeninių teritorijų plėtrą.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, faks. (8 460) 40217, www.palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Šiltas namas“, Trimitų g. 6–38, LT–09318 Vilnius, informacija
teikiama tel. (8 679) 92646, el. paštu v.maldauskaite@gmail.com.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (koncepcijos nustatymo, sprendinių
konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Rengimo terminai: 2014 m. II ketv. – 2015 m. II ketv.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-05-26 iki 2015-06-22 planavimo organizatoriaus patalpose.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2015-06-09 iki 2015-06-22 Palangos miesto savivaldybės
skelbimų lentoje, Vytauto g. 112, LT-00153 Palangoje.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2015 m. birželio mėn. 23 d. 10
val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palangoje, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu
detaliojo plano organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu – Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. paštas
administracija@palanga.lt.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų
pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos skyriuje, Danės g. 17, Klaipėda, per mėnesį
nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-18 12:06:01
2015-05-18 Informuojame apie parengto žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo plano
projekto supažindinimą su visuomene
KLAIPĖDOS PL. 49, PALANGA DP VIEŠINIMAS
Pakartotinai informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo
plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Planavimo tikslas – sklypo ribų ir
ploto keitimas, prisijungiant laisvą valstybinę žemę, įsiterpusią tarp sklypo Klaipėdos plento, bei bendro
naudojimo skverui suformavimas, tvarkymo ir naudojimo būdo ir režimo nustatymas; Palangos miesto
tarybos 2000 m gegužes 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo
plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-15 iki 2015-05-13 detaliojo plano rengėjo patalpose,
Ganyklų g. 6-1, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-04-29 iki 2015-05-13 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-14 9 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Nijolė Burbienė. Detaliojo
plano rengėjas - MB „Kūrybinis projektas“, Ganyklų g. 6-1, Palanga, tel. 8-607-50714, el. paštas:
kurybiniai@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.Paskutinis atnaujinimas:
2015-05-18 11:14:01
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2015-05-07 Informuojame apie parengto teritorijos tarp Vytauto g., S. Dariaus ir S. Girėno g. 25A, 23 ir
Vytauto g. 23A, 23, Palangoje detaliojo plano supažindinimą su visuomene
TERITORIJOS TARP VYTAUTO G., S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 25A, 23 IR VYTAUTO
G. 23A, 23, PALANGOJE, SUPAŽINDINIMAS SU VISUOMENE
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos tarp Vytauto gatvės, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25A, 23
ir Vytauto g. 23A, 23, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos
naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią
urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacinių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Tikslai - žemės sklypo
suformavimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų
suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-05-18 iki 2015-05-29 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8-460) 48708, el paštas: architektas@palanga.lt. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-25 iki 2015-05-29 Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (4 aukštas), Vytauto g. 112, Palanga. Viešo svarstymo
susirinkimas numatomas 2015-06-01 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima
teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el.
paštas: administracija@palanga.lt bei detaliojo plano iniciatoriui (plano rengimą inicijuoja) UAB
„Transriva“, Bielskio g. 26, Šiauliai, tel.: 8-685-58818. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono
projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-07 08:40:28
2015-04-28 Informuojame apie parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 39, Palangoje, detaliojo plano
projekto supažindinimą su visuomene
VAIVORYKŠTĖS G. 39, PALANGA, SUPAŽINDINIMAS SU VISUOMENE
Pranešame apie parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 39 (kadastrinis Nr.2501/0017:261), Palangoje,
detaliojo plano, numatančio žemės sklypų formavimą esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų nustatymą, žemės juostų suformavimą komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, numatant vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybą, projekto svarstymo su visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.
Detaliojo planavimo organizatorius – Mindaugas Grigelis ir Kęstutis Derliūnas, atstovaujami įgalioto
asmens Aurelijos Butrimavičienės, adresas: UAB „A22“ Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „A22“ Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244, mob.
8 616 72219.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015 m. gegužės 20 d. iki 2015 m. birželio 16 d. detaliojo
plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015 m. birželio 3 d. iki 2015 m. birželio 16 d. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga. Viešas
susirinkimas numatomas 2015 m. birželio 16 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Planavimo pasiūlymus dėl
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parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui (jo
įgaliotam asmeniui) arba detaliojo plano rengėjui adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-28 11:43:33
2015-04-16 Informuojame apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės Palangos miesto bendrajame
plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimą teritorijoje tarp Miško t.,
Jonpaparčio ir Kriauklių g., Palangoje
PRADEDAMAS TERIT. MIŠKO T.,JONPAPARČIO,KRIAUKLŲ DP
Pradedamas rengti Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos
kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimas teritorijoje tarp Miško t., Jonpaparčio
ir Kriauklių g., Palangoje
Informuojame, kad pradedamas rengti Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros keitimas teritorijoje tarp Miško t., Jonpaparčio
ir Kriauklių g., Palangoje.
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti
optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus,
inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,
suformavimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-311 patvirtinto Šventosios
gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūros
ir Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios
gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT00153, Palanga, tel. (8 460) 48705, (8 460) 41406, faks. (8 460) 40217,(8 460) 40216,el.
p.administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. (8 460) 48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-16 10:25:31
2015-04-15 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Naglio al., Jūratės g., žemės sklypo Jūratės g. 2,
valstybinio miško ir žemės sklypo Naglio al. 10, Palangoje, detaliojo plano projektą
PARENGTAS TERITORIJOS TARP NAGLIO SL., JŪRATĖS G.,ŽEMĖS SKLYPO JŪRATĖS
G.2,VALST. MIŠKO, IR SKLYPO NAGLIO AL. 10, DP
Pakartotinai informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos tarp Naglio al., Jūratės g., žemės sklypo
Jūratės g. 2, valstybinio miško ir žemės sklypo Naglio al, 10, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo
su visuomene baigiamasis etapas. Planavimo tikslas – suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą,
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar)
inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdų keitimas, teritorijos naudojimo
reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-28 iki 2015-05-12detaliojo plano organizatoriaus
patalpose Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga ir rengėjo patalpose Ganyklų g. 6-1, Palanga. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-06 iki 2015-05-12 Palangos miesto savivaldybės administracijos
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Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48708.
Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-05-13 9 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto
projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriui - plano rengimą inicijuoja: Vytautas Kučinskas, atstovaujamas
įgalioto asmens Eligijaus Puidoko, Sodų g. 36-15, Palanga tel.: 8-607-88288. Detaliojo plano rengėjas –
MB „Kūrybinis projektas“, Ganyklų g. 6-1, LT-00128, Palanga, tel.: 8-607-50714, el. paštas:
kurybiniai@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-15 10:40:40
2015-04-13 Informuojame apie patikslintą žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje, detaliojo
plano projektą
PATIKSLINTAS ŽEMĖS SKLYPŲ HIPODROMO G.1,3,7, PALANGOJE SKELBIMAS
Patiksliname, kad su parengto žemės sklypų Hipodromo g. 1, Hipodromo g. 3 ir Hipodromo g. 7,
Palangoje, detaliojo plano projektu susipažinti galima nuo 2015-04-13 iki 2015-04-24 detaliojo plano
organizatoriaus patalpose, Vytauto g. 122, LT-00153, Palangoje ir rengėjo patalpose UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-04-20 iki 201504-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto
g. LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-04-27 9 val.
ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT00153 Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams - MB „Palangos
investicija“, atstovaujamai Simonos Opulskytės, Pirties g. 7A, Palanga. Plano rengėjas - UAB „Domo
projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el.
paštas: domoprojektas@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-15 10:29:51
2015-04-09 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Šventosios g., Žuvėdrų g., Pušyno g., ir
melioracijos griovio Palangoje, detaliojo plano projektą
PARENGTAS TERITORIJOS TARP ŠVENTOSIOS,ŽUVĖDRŲ,PUŠYNO
G.,MELIORACIJOS GRIOVIO DP
Informuojame visuomenę apie parengtą Gintaro Valiuko teritorijos tarp Šventosios g., Žuvėdrų g., Pušyno
g. ir melioracijos griovio, Palangos mieste detalųjį planą, numatantį pakeisti Palangos miesto tarybos 200003-21 d. sprendimu Nr.38 patvirtintą detalųjį planą (korektūra).
Planuojama teritorija: teritorija tarp Šventosios g., Žuvėdrų g., Pušyno g., ir melioracijos griovio,
Palangoje.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.112,
Palanga, tel. Nr.8 460 48705, el. paštas: administracija@palanga.lt
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Gintaras Valiukas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46
216071, el. paštas: info@pprojektai.lt
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-04-09
d. Nr.A1-327.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti į Janio Siliaus
turėtą žemę, žemės naudojimo paskirties – kitos, naudojimo būdo – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, teritorijos naudojimo reglamentų
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nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu patvirtinto Šventosios
gyvenvietės detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.
2015-03-30 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Su parengta ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės internetiniame
tinklapyje www.palanga.lt
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka,
susipažinti galima nuo 2015-04-20 d. iki 2015-05-04 d. imtinai Palangos miesto savivaldybės patalpose,
Vytauto g.112, Palanga (4 aukšte) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino
g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu
pabaigos (2015-05-04 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-09 09:42:44
2015-04-08 Informuojame apie žemės sklypo Tvenkinių g. 12, Palangoje, parengto detaliojo plano
pakartotiną svarstymą
ŽEMĖS SKLYPO TVENKINIŲ G. 12, PALANGOJE DP
Informuojame, kad skelbiamas pakartotinas parengto žemės sklypo Tvenkinių g. 12 (kadastrinis Nr.
2501/0024:216), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo)
etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendrojo naudojimo į
rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1), teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 2000 m.
gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Kristina Kalnienė, gyv. Medžiotojų g. 15, Palanga; tel. nr. 8-683-79306.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-21 iki 2015-05-20 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-05-06 iki 2015-05-20 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose (IV aukšte), adresu Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-20 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriams.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-08 16:31:55
2015-04-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje, detaliojo plano
projektą
PARENGTAS HIPODROMO G.1,3,7, PALANGOJE DP
Informuojame, kad skelbiamas pakartotinas parengto žemės sklypų Hipodromo g. 1, Hipodromo g. 3 ir
Hipodromo g. 7, Palangoje, detaliojo plano projekto supažindinimo su visuomene baigiamasis etapas.
Numatoma galimybės susipažinti su SPAV ataskaita. Planavimo tikslas – žemės sklypo Hipodromo g. 7,
Palangoje, padalinimas, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į
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gyvenamosios, teritorijos naudojimo naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas
komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros
plėtrai, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m.
rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-13 iki 2015-04-24 detaliojo plano rengėjo patalpose UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-04-20 iki 2015-0424 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g.
112, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-04-27 9 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams - MB „Palangos
investicija“, atstovaujamai Simonos Opulskytės, Pirties g. 7A, Palanga. Plano rengėjas - UAB „Domo
projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el.
paštas: domoprojektas@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-15 09:38:19
2015-03-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Klevų g. 6, Klevų g. 10, Palangoje, detaliojo
plano projektą
PARENGTAS KLEVU G.6, KLEVU G. 10 DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Klevų g. 6 (kadastrinis Nr. 2501/0038:207) ir Klevų
g. 10 (kadastrinis Nr. 2501/0038:35), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene
baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, nekeičiant
pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, Palangos miesto
tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 38 patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Brigita Beniušienė, gyv. Klaipėdos g.135A, Kretinga, tel. nr. 8-686-55508 ir
Arūnė Vileikienė, gyv. Vasaros g. 5-1, Palanga, tel. nr. 8-699-28280.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-16 iki 2015-05-15 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-04-30 iki 2015-05-15 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose (IV aukšte), adresu Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-15 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-27 08:05:54
2015-03-25 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Naglio al., Jūratės g., žemės sklypo Jūratės g. 2,
valstybinio miško ir žemės sklypo Naglio al. 10, Palangoje detaliojo plano projektą
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PARENGTAS TERITORIJOS TARP NAGLIO AL,JŪRATĖS G., ŽEMĖS SKLYPO JŪRATĖS
G. 2,VALST. MIŠKO, ŽEMĖS SKLYPO NAGLIO AL. 10
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos tarp Naglio al., Jūratės g., žemės sklypo Jūratės g. 2,
valstybinio miško ir žemės sklypo Naglio al, 10, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su
visuomene baigiamasis etapas. Planavimo tikslas – suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą,
suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar)
inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdų keitimas, teritorijos naudojimo
reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-07 iki 2015-04-20 detaliojo plano rengėjo patalpose Ganyklų
g. 6A-1, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-04-14 iki 2015-04-20 Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-04-21 9 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriui - plano rengimą inicijuoja:
Vytautas Kučinskas, atstovaujamas įgalioto asmens Eligijaus Puidoko, Sodų g. 36-15, Palanga tel.: 8-60788288. Detaliojo plano rengėjas – MB „Kūrybinis projektas“, Ganyklų g. 6-1, LT-00128, Palanga, tel.: 8607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-25 10:29:00
2015-03-24 Patikslinimas apie sprendimą "Dėl žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje" detaliojo
plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo SPAV
PATIKSLINIMAS DEL ŽEMĖS SKLYPŲ HIPODROMO G. 1,3,7,PALANGOJE, DP SPAV
PATIKSLINIMAS APIE SPRENDIMĄ „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ HIPODROMO G. 1, 3, 7,
PALANGOJE“ DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO
(SPAV)
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas, uždaviniai: Žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7,
Palangoje, detalusis planas yra rengiamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. birželio mėn. 25 d. įsakymu Nr. A1-627; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo
sutartimi 2014 m. liepos mėn. 3 d. 24-DP. Planavimo tikslas - žemės sklypo Hipodromo g. 7, Palangoje,
padalinimas, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios
teritorijos, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai.
Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23
d. sprendimo Nr.44 1.2 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo uždaviniai detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti numatomų užstatyti teritorijų
naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių
koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę
struktūrą.
Detaliojo plano ir SPAV atrankos dokumento rengėjas: UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7A,
LT-00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Projekto vadovas: Teritorijų planavimo vadovas Aurimas Gečas, atestato Nr. TPV 0015.
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Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės
nutarimu Nr. 967 patvirtintu “Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašu“ ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinis padalinys, Palangos miesto savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių norminių teisės aktų nustatyta
tvarka, informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam
„Žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje“ detaliajam planui (Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015-03-19 įsakymas Nr. A1-255).
Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo
priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10
darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos galima plano rengėjui – UAB „Domo projektas“
projekto vadovui: teritorijų planavimo vadovas Aurimas Gečas, atestato Nr. TPV 0015, Pirties g. 7A,
LT-00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-24 14:27:04
2015-03-24 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:99 (prie Kuršių
t.), Palangoje, detaliojo plano projektą
PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO KAD.NR. 2501/0003:99 (PRIE KURŠIŲ T.) DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:99 (prie Kuršių
tako), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdžio – urbanizuotų teritorijų viešųjų
erdvių keitimas į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1),
komercinės paskirties objektų teritorijos (K), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1),
rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1), teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 2000 m.
kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Jonas Skirpstas, Gvida Užpelkienė, Mykolas Skirpstas, Lonija Muižienė,
Feliksas Užpelkis, Alfredas Skirpstas, atstovaujami įgalioto asmens Jono Skirpsto, veikiančio pagal 201311-15 Palangos miesto 2-ojo notarinio biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr. JD-4503 ir 2013-10-21
Palangos miesto 2-ojo notarinio biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr. JD-4103; gyv. Užkanavės g. 81,
LT-00169, Palanga, tel. 8-680-10068.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-46048588, mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-04-14 iki 2015-05-14 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-04-29 iki 2015-05-14 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose (IV aukšte), adresu Vytauto g.
112, LT-00153 Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-05-14 14 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
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Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-24 14:17:13
2015-03-19 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp žemės sklypų Vytauto g. 6, 4A,
Klaipėdos pl. 35B, 35A, , Klaipėdos pl. , valstybinės reikšmės miško ir Vytauto g., Palangoje, detaliojo
plano projektą
PRADEDAMAS TERITORIJOS TARP SKLYPŲ VYTAUTO G.6,4A, KLAIPĖDOS PL.
35B,35A,KLAIPĖDOS PL., VALST. MIŠKO
Informuojame, kad bendrąja tvarka pradėtas rengti projektas: „Teritorijos tarp žemės sklypų Vytauto g. 6,
4A, Klaipėdos pl. 35B, 35A, Klaipėdos pl., valstybinės reikšmės miško ir Vytauto g., Palangoje, detalusis
planas".
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-26 įsakymas
Nr. A1-845 „Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Vytauto g. 6, 4A, Klaipėdos pl. 35B, 35A, Klaipėdos pl.,
valstybinės reikšmės miško ir Vytauto g., Palangoje, detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Planavimo tikslai: žemės sklypų suformavimas, naudojimo būdų keitimas, teritorijos naudojimo
reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms rengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto centrinės dalies
detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo uždaviniai: Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo
privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią
urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, dokumentų rengimo, baigiamasis. Strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas, remiantis Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015-02-13 d. įsakymu Nr. A1-155 “Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo”.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
Palanga, tel.: (8 460) 48 705, el. p. administracija@palanga.lt.
Plano rengėjas - UAB “Dujų sfera”, LT-51230 Kaunas, Draugystės g. 19 tel.: (8 37) 759 028, faks.: (8
37) 452 532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo
organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-24 14:04:53
2015-03-17 Informuojame apie pakartotiną teritorijos tarp Sermiesčio, Ievų, Alksnių ir Plaušės gatvių,
Palangoje, detaliojo plano projekto viešą susirinkimą
PAKARTOTINAS TERITORIJOS TARP SERMIESČIO, IEVŲ,ALKSNIU,PLAUŠĖS G.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS
Informuojame, kad skelbiamas pakartotinas parengto teritorijos tarp Sermiesčio, Ievų, Alksnių ir Plaušės
gatvių Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamojo etapo Viešo svarstymo
susirinkimas.
Pakartotinas viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-03-25 13 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8-460) 48708.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams. Plano rengimą inicijuoja: Eduardas
Grinaveckas, Sigita Grinaveckienė, Jonas Davidavičius, Aušra Davidavičienė, Audronė Alūzienė, Algirdas
Alūzas, tel.: 8-616-17110. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 68 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.

39

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-17 16:08:00
2015-03-06 Informuojame apie teritorijos tarp Ganyklų g., Ganyklų g. 28, 28C, Klaipėdos pl. 63, 61A ir
Malūno g., 3 Palangoje SPAV neatlikimą
TERITORIJOS TARP GANYKLU, ŽEMĖSS KLYPŲ GANYKLŲ G. 28,28C, KLAIPĖDOS
PL. 63, 61A IR MALŪNO G. 3 PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Ganyklų g., žemės sklypų Ganyklų g. 28, 28c,
Klaipėdos pl. 63, 61A ir Malūno g. 3, Palangoje, detalusis planas.
Plano rengimo pradžia 2014 spalio mėn. Planavimo tikslas: Žemės sklypų suformavimas, numatant
optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai
reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų
nustatymas; Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m.
gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo organizatorius:
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Rengiamo plano SPAV nebus atliekamas,
susipažinti su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei pateikti pasiūlymus raštu per 10 darbo
dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje galima Palangos miesto savivaldybėje – Vytauto g. 112,
Palangoje, Telefonas: +37046048705. Faksas:+37046040217. El. paštas: administracija@palanga.lt arba
UAB ,,Vitalda“ (plano rengėjas) Austėjos g. 36, Palanga; Telefonas: + 370 698 71080; El.
paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-06 13:34:27
2015-03-05 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje, detaliojo plano
projekto supažindinimą su visuomene
HIPODROMO G. 1, 3, 7, PALANGOJE SUPAŽINDINIMAS SU VISUOMENE
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Hipodromo g. 1, Hipodromo g. 3 ir Hipodromo g.
7, Palangoje, detaliojo plano projekto supažindinimo su visuomene baigiamasis etapas. Planavimo tikslas
– žemės sklypo Hipodromo g. 7, Palangoje, padalinimas, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas iš bendro
naudojimo teritorijos į gyvenamosios, teritorijos naudojimo naudojimo reglamentų nustatymas, žemės
juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir
miesto infrastruktūros plėtrai, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos
miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-03-13 iki 2015-03-26 detaliojo plano rengėjo patalpose UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-03-20 iki 2015-0326 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g.
33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-03-27 9 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams - MB „Palangos
investicija“, atstovaujamai Simonos Opulskytės, Pirties g. 7A, Palanga. Plano rengėjas - UAB „Domo
projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el.
paštas: domoprojektas@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-05 15:10:00
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2015-03-05 Informuojame apie sprendimą dėl žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7 Palangoje, detaliojo
plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
SPAV HIPODROMO G.1,3,7, PALANGOJE
INFORMACIJA APIE SPRENDIMĄ „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ HIPODROMO G. 1, 3, 7,
PALANGOJE“ DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO
(SPAV)
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas, uždaviniai: Žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7,
Palangoje, detalusis planas yra rengiamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. birželio mėn. 25 d. įsakymu Nr. A1-627; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo
sutartimi 2014 m. liepos mėn. 3 d. 24-DP. Planavimo tikslas - žemės sklypo Hipodromo g. 7, Palangoje,
padalinimas, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios
teritorijos, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai. Vilimiškės
rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d.
sprendimo Nr.44 1.2 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo uždaviniai detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti numatomų užstatyti teritorijų
naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių
tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Detaliojo plano ir SPAV atrankos dokumento rengėjas: UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com. Projekto
vadovas: Teritorijų planavimo vadovas Aurimas Gečas, atestato Nr. TPV 0015.
Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės
nutarimu Nr. 967 patvirtintu “Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“
ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamentas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinis padalinys, Palangos miesto savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių norminių teisės aktų nustatyta
tvarka, informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam
„Žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje“ detaliajam planui.
Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo
priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo, per 10
darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo dienos galima plano rengėjui – UAB „Domo projektas“
projekto vadovui: teritorijų planavimo vadovas Aurimas Gečas, atestato Nr. TPV 0015, Pirties g. 7A,
LT-00230 Palanga. Tel.: 8-676-36463, faks.: 8-460-48588, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-05 15:02:46
2015-03-05 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2,
Palangoje, detaliojo plano projektą
PARENGTAS TERITORIJOS TARP ŽEMĖS SKLYPŲ JŪROS G. 2A, 4,
4A,2E,2,PALANGOJE, DP
Informuojame, kad parengtas teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2, Palangoje, detalusis
planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. A1-912 „Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2,
Palangoje, detaliojo plano rengimo“ ir 2014 m. liepos 16 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas Nr. A1-720 „Dėl direktoriaus 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-912
pakeitimo“; Trišalė projektavimo darbų sutartis.
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Planavimo tikslas – Žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų, suformuoto žemės
sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir
susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Šventosios gyvenvietės
detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį detaliojo plano
(Palangos miesto tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. 113) sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje“.
Preliminarus rengimo terminas iki 2016 m. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendra tvarka.
2015-02-26 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-76 patvirtinta koncepcija,
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
Palanga tel.: 846048705, faks.: 846040217, el.p.: administracija@palanga.lt.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Adresas korespondencijai Austėjos g. 36,
Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.
Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2015-03-23
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2015-04-07 iki 2015-04-20
Viešas susirinkimas numatomas 2015 – 04 – 21 10:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės patalpose - Vytauto g. 112, Palanga;
tel. (460) 48708.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji
(buveinės) vieta neatitinka nurodytosios dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip
kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-05 14:26:03
2015-03-02 Informuojame, kad vieši susirinkimai dėl detaliųjų ir specialiųjų planų vyksta Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112,
Palanga (4 aukšte).

2015-02-26 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Ąžuolų g., Maumedžių g., žemės
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0038:11, žemės sklypo Maumedžių g. 12 ir valstybinės reikšmės
miško, Palangoje, detaliojo plano projektą
TERITORIJA TARP ĄŽUOLŲ,MAUMEDŽIŲ, ŽEMĖS SKLYPO 2501/0038:11,
MAUMEDŽIŲ G.12 IR VALSTYBINIO MIŠKO
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Ąžuolų g., Maumedžių g., žemės sklypo, kurio
kadastrinis Nr. 2501/0038:11, žemės sklypo Maumedžių g.12 ir valstybinės reikšmės miško, Palangoje,
detalusis planas. Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane
nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus,
nustatyti numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos
teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas,
suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis
teritorijomis. Tikslai - žemės sklypų naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų
nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų
tinklą; Palangos miesto tarybos 2000m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos
detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020m. I ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Vytauto g. 73, Palanga. Tel. 8-460-51969, el. paštas: administracija@palanga.lt;
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www.palanga.lt. Plano rengimą inicijuoja: Linas Siraštanovas, Vaida Siraštanovienė, Vytauto g. 8/11A,
Palanga, Tel. 8-687-16776. Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8, Palanga.
Tel./faks. 8-460-51969. El. paštas: info.vrp@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-26 09:36:19
2015-02-26 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Elijos g. 9, Palangoje, detaliojo plano
projektą
ELIJOS G. 9, PALANGOJE, DP
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Elijos 9, Palangoje, detalusis planas. Teritorijos
planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo
privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti numatomų užstatyti
teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų
koridorių tinklą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti,
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti
funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Tikslai – žemės sklypų suformavimas
esamo sklypo sąskaita, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų
tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir(ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,
naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 200003-21 sprendimu Nr.38, 2p. Patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020m. I ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Vytauto g. 73, Palanga. Tel. 8-460-51969, el. paštas: administracija@palanga.lt;
www.palanga.lt. Plano rengimą inicijuoja: UAB „Ateities būstas“, T.Ševčenkos g. 19, Vilnius. Plano
rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel./faks. 8-460-51969. El.
paštas: info.vrp@gmail.com
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-26 09:24:51
2015-02-26 Informuojame apie parengto teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano projektą
TERITORIJA KUNIGIŠKĖSE K10 RAJONO DP
Siekiant užtikrinti visuomenės informavimo procedūras, papildomai informuojame apie
parengto Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10
rajoną, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą.
Planavimo tikslai – žemės sklypų suformavimas statinių statybai, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos reglamentų, užtikrinant racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatymas, kartu
išsprendžiant inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų ir visuomeninių teritorijų plėtrą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 201311-06 įsakymas Nr. A1-1098 „Dėl detaliųjų planų rengimo“.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886,
faks. (8 46) 210 163, el. p. klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto svetainė www.geometra.lt.
Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d.
sprendimu Nr. T2-335 „Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną,
detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-03-16 iki 2015-03-27 (imtinai) Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel.
(8 460) 48 708 bei detaliojo plano rengėjo patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-0330 iki 2015-04-13 (imtinai) Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
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planavimo skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas 2015-04-14 14:00 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių visuomenė gali teikti
planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo
susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengtų projektų sprendinius ar viešo
svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT92117 Klaipėda, tel.: (8 46) 247 158, (8 46) 247 159, faks. (8 46) 314 915.
Pastaba: informacija apie šio detaliojo plano visuomenės informavimo procedūras, skelbta 2015 m. sausio
19-20 d., atšaukiama.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-26 09:13:45
2015-02-25 Informacijos apie parengtą teritorijos tarp SAermiesčio, Ievų, Alksnių ir Plaušės gatvių
Palangoje, detaliojo plano projekto patikslinimas
DĖL TERITORIJOS TARP SERMIESČIO,IEVŲ,ALKSNIŲ_PLAUŠĖS GATVIŲ
PALANGOJE DP
Patiksliname, kad anksčiau skelbto skelbiamo internete apie parengto teritorijos tarp Sermiesčio, Ievų,
Alksnių ir Plaušės gatvių Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas,
susipažinimas vyks nuo 2015-02-25 iki 2015-03-11 2015-02-25 iki 2015-03-11 detaliojo plano rengėjo
patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-03-04 iki 2015-0311 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g.
33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-03-12 10 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams - Plano rengimą inicijuoja:
Eduardas Grinaveckas, Sigita Grinaveckienė, Jonas Davidavičius, Aušra Davidavičienė, Audronė Alūzienė,
Algirdas Alūzas, tel.: 8-616-17110. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“,
Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-25 09:00:43
2015-02-17 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Sermiesčio, Ievų, Alksnių ir Plaušės gatvių
Palangoje, detaliojo plano projektą
SERMIESCIO,IEVŲ,ALKSNIŲ, PLAUŠĖS GATVIŲ DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos tarp Sermiesčio, Ievų, Alksnių ir Plaušės gatvių
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Planavimo tikslas –
detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą
suplanuojant inžinerinių komunikacinių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti
priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Papildomi uždaviniai - numatyti
funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais
būdus, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-02-25 iki 2015-03-11 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-03-05 iki 2015-03-11 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2015-03-12 10 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriams. Plano rengimą inicijuoja:
Eduardas Grinaveckas, Sigita Grinaveckienė, Jonas Davidavičius, Aušra Davidavičienė, Audronė Alūzienė,
Algirdas Alūzas, tel.: 8-616-17110. Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“,
Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 8-460-51969, el. paštas: info.vrp@gmail.com.
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Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda.
Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka
deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-17 08:48:22
2015-02-11 Informuojame papildomą viešą susirinkimą planuojamos ūkinės veiklos – daugiabučio
gyvenamojo namo, visuomeninės ir komercinės paskirties statinių statybos teritorijoje tarp Klaipėdos pl.
ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos), Palangoje,
atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo aptarimui.
PAPILDOMAS VIEŠAS SUSIRINKIMAS TARP KLAIPĖDOS PL. IR PALANGOS III
VANDENVIETĖS
Informuojame apie papildomą viešą susirinkimą planuojamos ūkinės veiklos – daugiabučio
gyvenamojo namo, visuomeninės ir komercinės paskirties statinių statybos teritorijoje tarp
Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo
juostos), Palangoje, atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo aptarimui.
Detaliojo planavimo organizatorius ir planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, Palanga.
Papildomas viešas susirinkimas numatomas 2015 m. kovo 2 d. 13 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jei jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu,
kaip teikiami planavimo pasiūlymai.“
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-11 14:50:19
2015-02-09 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų Ilgoji g. 44, 50, 52, 54 ir Matininkų g.
39, 41 Palangoje, detaliojo plano projektą
ILGOJI G.44, 50, 52, 54, MATININKŲ G.39,41 PRADEDAMAS DP
Pradedamas rengti žemės sklypų Ilgoji g. 44, 50, 52, 54 ir Matininkų g. 39, 41, Palangoje, detalusis planas.
Palangos miesto savivaldybės taryba 2009-06-11 sprendimu Nr. T2-171 pritarė žemės sklypų Ilgoji g. 44,
50, 52, 54 ir Matininkų g. 39, 41, Palangoje, detaliojo plano rengimui. Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorius 2009-07-16 priėmė įsakymą Nr. A1-549 „Dėl žemės sklypų Ilgoji g. 44, 50,
52, 54 ir Matininkų g. 39, 41, Palangoje, detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo
sutarties“. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-17 įsakymu Nr. A1-558
pakeisti du planavimo organizatoriai (teisių perėmėjai).
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimų – būdo, pobūdžio, statinių aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo keitimas,
suformuojant žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti,
inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai; Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto (Palangos
miesto tarybos 1994-09-23 sprendimas Nr. 44) sprendinių keitimas žemės sklypuose Ilgoji g. 44, 50, 52,
54 ir Matininkų g. 39, 41, Palangoje.
Parengta ir patvirtinta planavimo darbų programa, su kuria susipažinti galima detaliojo plano rengėjo
patalpose darbo metu.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2016 m. vidurio.
Planavimo procesas ir visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Romualdas Smalstys ir Mantas Mieliauskas, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius, tel.
(8 698) 21609.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 46) 400936, epaštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.
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Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti detaliojo plano rengėjui (atstovaujančiam planavimo
organizatorių) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.
Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-09 13:06:08
2015-02-05 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų Ilgoji g. 35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje,
detaliojo plano projektą
PRADEDAMAS RENGTI ILGOJI G. 35, ILGOJI G. 37, PALANGOJE DP
Pradedamas rengti žemės sklypų Ilgoji g. 35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje, detalusis planas.
Palangos miesto savivaldybės taryba 2009-07-10 sprendimu Nr. T2-196 pritarė žemės sklypų Ilgoji g. 35/
Šakšinio g. 1 ir Ilgoji g. 37/ Šakšinio g. 2, Palangoje, detaliojo plano rengimui.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2009-08-04 priėmė įsakymą Nr. A1-598 „Dėl
žemės sklypų Ilgoji g. 35/ Šakšinio g. 1 ir Ilgoji g. 37/ Šakšinio g. 2, Palangoje, detaliojo planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties“. Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013-06-17 įsakymu Nr. A1-559 pakeistas vienas planavimo organizatorius (teisių perėmėjas).
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, naudojimo būdo, pobūdžio,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų – statinių aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo
keitimas, suformuojant žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms
įrengti, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai; Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto
(Palangos miesto tarybos 1994-09-23 sprendimas Nr. 44) sprendinių keitimas žemės sklypuose Ilgoji g.
35 ir Ilgoji g. 37, Palangoje.
Parengta ir patvirtinta planavimo darbų programa, su kuria susipažinti galima detaliojo plano rengėjo
patalpose darbo metu.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki2016 m. vidurio.
Planavimo procesas ir visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.
Planavimo organizatorius – Romualdas Smalstys ir Mantas Mieliauskas, Fabijoniškių g. 60A, Vilnius,
tel. (8 698) 21609.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 46) 400936, epaštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti detaliojo plano rengėjui (atstovaujančiam planavimo
organizatorių) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos.
Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-05 16:02:48
2015-01-30 Informuojame apie planuojamos ūkinės veiklos – daugiabučio gyvenamojo namo,
visuomeninės ir komercinės paskirties statinių statybos teritorijoje tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto
III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos), Palangoje, atrankos išvadą dėl
poveikio aplinkai vertinimo
TERITORIJOS TARP KLAIPĖDOS PL. IR PALANGOSMIESTO III VANDENVIETĖS
ATRANKOS IŠVADA DĖL PAV
INFORMUOJAME apie planuojamos ūkinės veiklos – daugiabučio gyvenamojo namo, visuomeninės ir
komercinės paskirties statinių statybos teritorijoje tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės
(sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos), Palangoje, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 73,
00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. p. administracija@palanga.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo, visuomeninės ir
komercinės paskirties statinių statyba.
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Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskritis; Palangos miesto savivaldybė; teritorija tarp
Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos) ir
Klevų gatvės, Palangoje. Būsima Viržių gatvė planuojamą teritoriją dalija pusiau.
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus priimta
atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiai susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą bei su atrankos išvada ir atrankos
dokumentais galima iki 2015 m. kovo 2 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga arba rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu:
Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda, tel. (8 616) 72219.
Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą nuo 2015 m. sausio 30 d. iki 2015 m. kovo 2
d. galima teikti: planavimo organizatoriui Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, adresu:
Vytauto g. 73, 00134 Palanga arba rengėjui UAB „A22“, adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-02 13:43:09
2015-01-27 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Ganyklų g., žemės sklypų Ganyklų g.
28, 28C, Klaipėdos pl. 63, 61A ir Malūno g. 3, Palangoje, detaliojo plano projektą
PRADEDAMAS RENGTI TERITORIJOS TARP GANYKLŲ G., ŽEMĖS SKLYPŲ
GANYKLŲ G. 28,28C,KLAIPĖDOS PL.63,61A, MALŪNO G.3 DP
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Ganyklų g., žemės sklypų Ganyklų g. 28, 28c,
Klaipėdos pl. 63, 61A ir Malūno g. 3, Palangoje, detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-29 įsakymas Nr.
A1-985 ,,Dėl pritarimo UAB ,,Palangos statyba“ pasiūlymui“; Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014-10-08 įsakymas Nr. A1-1037 ,,Dėl teritorijos tarp Ganyklų g., žemės
sklypų Ganyklų g. 28, 28c, Klaipėdos pl. 63, 61A ir Malūno g. 3, Palangoje, detaliojo plano rengimo“.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-05 įsakymas Nr. A1-1255 ,,Dėl
teritorijos tarp Ganyklų g., žemės sklypų Ganyklų g. 28, 28c, Klaipėdos pl. 63, 61A ir Malūno g. 3,
Palangoje, detaliojo plano darbų programos patvirtinimo“.
Planavimo tikslas: Žemės sklypų suformavimas, numatant optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant
inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių
komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto centrinės
dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32,
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo dokumento uždaviniai: Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos
naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią
urbanistinę struktūrą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo
sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti
funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2016 m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka.
Plano rengimą inicijuoja: UAB ,,Palangos statyba“, Sodo g. 1A, Klaipėda, Adresas korespondencijai –
UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga; Telefonas: + 370 698 71080; El. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Vytauto g.
73, Palanga. Telefonas: +37046048705. Faksas:+37046040217. El. paštas: administracija@palanga.lt
Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Adresas: Ganyklų 37-11, Palanga. Adresas korespondencijai Austėjos g.
36, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-27 15:26:34
2015-01-16 Informuojame apie parengtą teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano projektą
PARENGTAS TERITORIJOS KUNIGIŠKĖSE, K10 RAJONO DP
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Informuojame, kad skelbiamas parengto Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų suformavimas statinių statybai, teritorijos tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos reglamentų, užtikrinant racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatymas, kartu
išsprendžiant inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų ir visuomeninių teritorijų plėtrą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 201311-06 įsakymas Nr. A1-1098 „Dėl detaliųjų planų rengimo“.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. (8 46) 365 886,
faks. (8 46) 210 163, el. p. klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto svetainė www.geometra.lt.
Detaliojo plano koncepcija patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d.
sprendimu Nr. T2-335 „Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną,
detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2015-02-03 iki 2015-02-17 (imtinai) Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel.
(8 460) 48 708 bei detaliojo plano rengėjo patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-0218 iki 2015-03-03 (imtinai) Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas 2015-03-04 10:00 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių visuomenė gali teikti
planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo
susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengtų projektų sprendinius ar viešo
svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT92117 Klaipėda, tel.: (8 46) 247 158, (8 46) 247 159, faks. (8 46) 314 915.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-16 13:56:17
2015-01-14 Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2,
Palangoje detaliojo plano projektą
JŪROS G. 2,4,4A,2E,2 PRADEDAMAS DP
Informuojame, kad rengiamas – teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2, Palangoje, detalusis
planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. A1-912 „Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2,
Palangoje, detaliojo plano rengimo“ ir 2014 m. liepos 16 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas Nr. A1-720 „Dėl direktoriaus 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-912
pakeitimo“; Trišalė projektavimo darbų sutartis.
Planavimo tikslas – Žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų, suformuoto žemės
sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir
susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Šventosios gyvenvietės
detaliojo plano dalinės korektūros, patikslinant Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį detaliojo plano
(Palangos miesto tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. 113) sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje“.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. rugpjūčio mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks
bendra tvarka.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
Palanga tel.: 846048705, faks.: 846040217, el.p.: administracija@palanga.lt.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-14 14:56:32
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2015-01-14 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano
projektą
PRADEDAMAS BANGU DP
Pradedamas rengti Teritorijos Bangų g., Palangoje, detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-05 įsakymas
Nr. A1-896 „Dėl teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano rengimo“ bei Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2011-09-22 sprendimas Nr. T2-161 „Dėl teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo
plano rengimo“.
Planavimo tikslai: žemės sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas,
žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti,
inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, numatant pramogų komplekso su ledo arena statybą; Palangos
miesto tarybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 160 patvirtinto žemės sklypo degalinės statybai prie
Bangų g. ir Klaipėdos pl. sankryžos detaliojo plano ir Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48705, faks. (8 460) 40217, el. paštas administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318,
Vilnius. Informacija teikiama tel. +37052610506, +37067866650, el. paštas info@detalus.lt.
Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo (esamos būklės analizės, koncepcijos nustatymo,
sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka
bendroji.
Rengimo terminai: 2015 m. I ketv. – 2016 m. II ketv.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu
detaliojo plano organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Su koncepcijos stadijoje rengiamais detaliojo plano sprendiniais ir teritorijos projektiniais pasiūlymais
galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2015 m. gegužės 1 d.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų
pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos skyriuje, Danės g. 17, Klaipėda, per mėnesį
nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo tvarką, ekspozicijos
ir viešo svarstymo vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-14 14:44:41
2015-01-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano
projektą
KLAIPĖDOS PL. 26D, DP PARENGTAS
Informuojame, parengtas – žemės sklypo Klaipėdos g. 26D (kadastrini Nr. 2501/0038:16), plotas –0.1800
ha, Palangoje, detaliojo plano projektas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. A1-904 ,,Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano
rengimo“. Trišalė projektavimo darbų sutartis (2013-10-01; Nr. 93-DP).
Planavimo tikslas – Žemės sklypo ribų ir ploto keitimas valstybinėje žemėje, laisvos valstybinės žemės
prijungimas apie 6 arų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, Palangos miesto savivaldybės
valdybos 2002 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr.255 žemės sklypo Klaipėdos plentas 26D, Palangoje,
detaliojo plano sprendimų keitimas planuojamoje teritorijoje.
Projektas rengiamas bendra tvarka.
Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.73,
Palanga, Tel.(8 460) 48705, faks. (8 460) 40217, el.paštas: administracija@palanga.lt.
Plano rengėjas - MB „Universalūs projektai“ įm. kodas 303127486, direktorė Regina Kolakauskienė,
Tuskulėnų g. 38-42, Vilnius.

49

Svarstymo su visuomene aptarimo etapas nuo 2014 – 12 - 05
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 12 – 19 iki 2015 – 01 - 07.
Viešas susirinkimas numatomas 2015 – 01 – 08 16:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji
(buveinės) vieta neatitinka nurodytosios dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad
teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-08 13:41:16
2015-01-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Bangų g. 31, Palangoje detaliojo plano projektą
BANGU G. 31 PARANGTAS DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Bangų g. 31 (kadastrinis Nr. 2501/0023:98),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas bei Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T2-413 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas
iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) į gyvenamosios teritorijos (G), daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių statybos (G2), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, žemės juostų
suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtrai.
Planavimo organizatoriai – Daliutė Bajorinienė, gyv. Ganyklų g. 45, Palanga, tel. nr. 8-602-57896;
Emilijus Lukošius, atstovaujamas įgalioto asmens Donato Brezgio, gyv. Luokės g. 75-38, Telšiai, tel. nr.
8-602-22922 ir Irena Birutė Zrum, gyv. Ganyklų g. 59-26, Palanga, tel. nr. 8-460-53492.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-01-26 iki 2015-02-25 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-02-10 iki 2015-02-25 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-02-25 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-07 15:38:23
2015-01-05 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp žemės sklypo S. Nėries g. 44,
valstybinio miško, Naglio al. ir S. Nėries g., Palangoje detalųjį planą
BANGU G. 31 PARANGTAS DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Bangų g. 31 (kadastrinis Nr. 2501/0023:98),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas bei Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T2-413 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas
iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) į gyvenamosios teritorijos (G), daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių statybos (G2), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, žemės juostų
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suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtrai.
Planavimo organizatoriai – Daliutė Bajorinienė, gyv. Ganyklų g. 45, Palanga, tel. nr. 8-602-57896;
Emilijus Lukošius, atstovaujamas įgalioto asmens Donato Brezgio, gyv. Luokės g. 75-38, Telšiai, tel. nr.
8-602-22922 ir Irena Birutė Zrum, gyv. Ganyklų g. 59-26, Palanga, tel. nr. 8-460-53492.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-01-26 iki 2015-02-25 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-02-10 iki 2015-02-25 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-02-25 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-07 15:38:23
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