2014-12-19 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šermukšnių g. 14, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠERMUKŠNIŲ G. 14, PALANGOJE, PARENGTAS
Informuojame, kad parengtas detalusis planas, Šermukšnių g. 14, Palangos m. kad. Nr. 2501/0024:104,
plotas 0,1497 ha.
Planavimo organizatorius – Aleksandr Lobačiov.
Detaliojo plano rengėjas - projektavimo studija „Katedra“, Turgaus a. 14, LT-87122 Telšiai, tel./faks. 8
444 75522, detalaus plano vadovas Viktoras Katarskis, el.p. viktoras.katarskis@gmail.com.
Planavimo tikslas – detaliuoju planu planuojama, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų
keitimas, nekeičiant žemės sklypo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio; Palangos miesto tarybos 2000
m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2015m. I ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais,
bendrąja tvarka.
Su parengtu projektu ir Palangos miesto savivaldybės tarybos statybos ir miesto komiteto 2014-12-18 Nr.
TK5-37 sprendimu galima bus susipažinti Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, nuo 2015-01-12 iki 2015-02-09 d. Vieša projekto
ekspozicija vyks nuo 2015-01-26 iki 2015-02-09 Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas 2015-0210 d. 11.00 val. ten pat.
Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui, Gintaro g. 33A, Palanga ir Projektavimo
studijai „Katedra“, Turgaus a. 14, LT-87122 Telšiai, tel./faks. 8 444 75522.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-19 15:40:32
2014-12-18 Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos tarp Vytauto gatvės, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 25A, 23 ir Vytauto g. 23A, 23, Palangoje detaliojo plano projektą
DĖL TERITORIJOS TARP VYTAUTO G., S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 25A, 23 IR
VYTAUTO G. 23A, 23, PALANGOJE DP
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Vytauto gatvės, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25A, 23
ir Vytauto g. 23A, 23, Palangoje, detalusis planas. 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.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2019 m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius. Plano rengimą inicijuoja: UAB „Transriva“, direktorius – Karolis Pelegrimas, Bielskio g. 26,
Šiauliai, tel.: 8-685-58818. Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8,
Palanga. Tel./faks. 51969. El. paštas: info.vrp@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-18 14:50:20
2014-12-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šiaurės g. 2, Palangoje, detaliojo plano projektą.
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ŠIAURĖS G. 2, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengtų žemės sklypo Šiaurės g. 2 (kadastrinis Nr. 2501/0041:71),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Planavimo
tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties
keitimas iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdo (gyvenamoji teritorija, G) ir pobūdžio (vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų namų statyba, G1) nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir
susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto
tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus
suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2015-01-02 iki 2015-01-30 detaliojo plano rengėjo patalpose UAB
„Domo projektas“, Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-16 iki
2015-01-30 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje,
Gintaro g. 33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2015-02-02 11 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriams – Viktorui Blyžai, gyv., Šiaurės g. 2, Palanga, Tel. 8-670-43831; Renatai Šakinienei, gyv.,
Sodų g. 4-410, Palanga, Tel. 8-678-13353; Arūnui Perkumui, gyv., Sodų g. 4-410, Palanga, Tel. 8-60056437; Juozui Perkumui, gyv., Krėvės pr. 109A-49, Kaunas, Tel. 8-618-81805; Birūtei Savickienei, gyv.,
Sodų g. 9-2, Palanga, Tel. 8-603-92058; Genovaitei Perkumienei, gyv., Saulėtekio g. 6-8, Palanga, Genei
Štombergienei, gyv., Vytauto g. 13-4, Kretinga, Tel. 8-616-72716; Petrui Perkumui, gyv., Kastyčio g. 353, Palanga, Tel. 8-653-75465; Onai Žukauskienei, gyv., Kastyčio g. 35-6, Palanga, Tel. 8-650-51414.
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, 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: 2014-12-10 15:45:47
2014-12-03 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
KLAIPĖDOS PL. 49, PALANGOJE, PARENGTAS DP
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 2014-12-04 iki 2015-01-06 detaliojo plano rengėjo patalpose, Sodų g.
36-15, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-12-18 iki 2014-01-06 Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel.
(8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-07 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. 73, LT-00134 Palanga, tel. 8-460-48705, faks.
8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Nijolė Burbienė. Detaliojo plano rengėjas - MB „Kūrybinis
projektas“, Sodų g. 36-15, Palanga, tel. 8-607-50717, 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.
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Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-03 13:28:14
2014-12-01 Informuojame apie rengiamą žemės sklypų Žirgų tak. 1 ir kurio kadastrinis Nr.
2501/0033:388, Palangoje, detaliojo plano projektą.
ŽIRGŲ TAK. 1 (KADASTRINIS NR. 2501/0033:281) IR KADASTRINIS NR. 2501/0033:388,
PALANGOJE, DP RENGIAMAS
Pradedamas rengti Žemės sklypų Žirgų tak. 1 (kadastrinis Nr. 2501/0033:281) ir kadastrinis Nr.
2501/0033:388, Palangoje, detalusis planas.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-10-02 įsakymu Nr. A1-997 perdavė žemės
sklypų Žirgų tak. 1 (kadastrinis Nr. 2501/0033:281) ir kadastrinis Nr. 2501/0033:388, Palangoje, detaliojo
planavimo organizatoriaus teises ir pareigas Elenai Janinai Kazlauskienei.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-05 įsakymu Nr. A1-784 detaliojo
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėju tapo Albertas Kazlauskas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, numatant vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybas, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas, degalinių ir autoservisų
statinių statybas, atskirųjų želdynų teritorijas, inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą; Palangos miesto
tarybos 1994-09-23 sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo
projekto keitimas planuojamoje teritorijoje.
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 – 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 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: 2014-12-03 13:19:47
2014-12-01 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kretingos g. 34, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
KRETINGOS G. 34, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas detaliojo plano Kretingos g. 34, (Kadastrinis Nr. 2501/0028:174), Palangos
m. viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
reikalavimus, numatant esamų pastatų rekonstravimą; Palangos m. tarybos 2000 m. gegužės 25 d.
Sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano Planavimo organizatoriai –
Onutė Strimienė, Vincas Paulauskas, Rasa Sutkevičienė, Elena Mankevičienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “LINIA MARES”, direktorė Nida Žitkienė, adresas: Ramybės g.21,
Palanga. Tel 8 618 44715, el. paštas: nida.zitkiene@gmail.com. Vieša projekto ekspozicija nuo 2015-0102 d. iki 2015-01-15 d. vyks Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-16 d. 10:00 val.
ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu detaliojo plano rengėjui. Atmestų
planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-01 11:03:25
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2014-11-28 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 25, Palangoje, detaliojo plano projektą.
KOPŲ G. 25, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame apie parengto žemės sklypo Kopų g. 25, Palangoje detaliojo plano projekto svarstymo su
visuomene baigiamąjį (aptarimo) etapą.
Planavimo tikslas - žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų, nustatant pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį – kita, naudojimo būdus ir pobūdžius: rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1) ir visuomeninės paskirties teritorijos (V), mokslo, kultūros,
sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (V3), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms
įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, Palangos miesto tarybos 2000m. kovo 21 d. sprendimo
Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Projekto rengimo terminas 2013-2016 m. Detalusis planas rengiamas keturiais etapais. Viešas svarstymas
su visuomene, derinimas ir teikimas tvirtinti atliekamas bendrąja tvarka.
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: Bronius Čižauskas, adresas: Žvejų g. 24, Vilkaviškis, Palanga.
2014-11-06 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-338 patvirtinta koncepcija;
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-12-15 iki 2015-01-16 detaliojo plano rengėjo UAB
„A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-05 iki 2015-01-16 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga.
Viešas susirinkimas vyks 2015-01-16 13.00 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. Atmestų planavimo pasiūlymų
pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti VTPSI Klaipėdos
skyriui.
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: 2014-11-28 09:09:11
2014-11-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kuršių takas 1 ir teritorijos prie jo, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KURŠIŲ T. 1, PALANGOJE, DP, PARENGTAS
Žemės sklypo Kuršių t. 1 ir teritorijos prie jo, Palangoje, detaliojo plano rengimo pagrindas
- Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-12 įsakymas Nr. A1-1277
,,Dėl teritorijos prie žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje, detaliojo plano rengimo“; bei
2014 -10 27 įsakymas Nr. A1-1095 ,,Dėl direktoriaus 2013-12-12 įsakymo Nr. A1-1277
pakeitimo“
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių, 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; Palangos miesto
tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo
plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2016 m. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendra tvarka.
2014-11-06 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-334 patvirtinta koncepcija,
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

4

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.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. kovo mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks
bendra tvarka.
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 2014-12-12
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-12-31 iki 2015-01-14
Viešas susirinkimas numatomas 2015 – 01 – 15 09:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, 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.
Priedas Nr. 1
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-04 09:48:46
2014-11-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Paliepgirių kel. 24, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
PALIEPGIRIŲ KEL. 24, PALANGOJE, DP, PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Paliepgirių kel. 24 (kadastrinis Nr. 2501/0017:195),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos (K),
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos (K1) ir rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio poilsio
statinių statybos (R1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planavimo organizatorius – Miroslavas Bacevičius, Jaunystės g. 121, Vilnius, tel. nr. 8-682-21031.
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 2014-12-15 iki 2015-01-19 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-05 iki 2015-01-19 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-19 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-27 12:58:35
2014-11-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:149, Palangoje
detaliojo plano projektą
KADASTRINIS NR. 2501/0041:149, PALANGOJE, DP PARENGTAS
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Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:149, Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas bei Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T2-337 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas
iš žemės ūkio, kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), inžinerinės infrastruktūros
teritorijos (I), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2); 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.
Planavimo organizatoriai – Vesta Biliakevičienė ir Andrius Matulevičius, atstovaujami įgalioto asmens
Vytauto Janušausko, veikiančio pagal 2013-03-06 Vilniaus 40-ojo notarų biuro įgaliojimą, notarinio
registro Nr. AIR-514; gyv. Ganyklų g. 53-26, Palanga; tel. nr. 8-670-53333.
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 2014-12-15 iki 2015-01-19 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-01-05 iki 2015-01-19 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-19 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: 2014-11-27 11:56:01
2014-11-19 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Žiogupio, Hipodromo g., žemės sklypų
Hipodromo g. 2B ir Žiogupio g. 23, Palangoje, detaliojo plano projektą
DĖL VILIMIŠKĖS DP KEITIMO HIPODROMO G. 2A, PALANGA
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos tarp Žiogupio g., Hipodromo g., žemės sklypų
Hipodromo g. 2B ir Žiogupio g. 23, Palangoje, detaliojo plano projektas, patvirtinta koncepcija. Teritorijų
planavimo uždaviniai – žemės sklypo Hipodromo g. 2A, Palangoje, padalinimas, dalies žemės naudojimo
būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios ir bendro naudojimo 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. Papildomi 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 teritorijas želdynų plėtrai,
priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-11-27 iki 2014-12-11 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga, bei Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 201412-04 iki 2014-12-11 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriuje. Viešas svarstymas numatomas 2014-12-12 11 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, Palanga. Tel. 8-460-48705, el.
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paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt. Plano rengimą inicijuoja: Jūratė Šimkuvienė, Valdas
Šimkus, Artūras Milkintis, Aistė Milkintienė, Vitalijus Butkus, tel.: 8-676-42232. Plano rengėjas - UAB
"Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel./faks. 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: 2014-11-26 12:31:16
2014-11-24 Informuojame apie parengtą Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano projektą.
VIRBALIŠKĖS IR MEDAVALAKIO TERITORIJŲ ARCHITEKTŪRINĖS URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS SP, PARENGTAS
INFORMUOJAME, KAD 2014-02-26 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
SPRENDIMU NR.T2-80 YRA PATVIRTINTA „VIRBALIŠKĖS IR MEDVALAKIO
TERITORIJŲ ARCHITEKTŪRINĖS-URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS
SPECIALIOJO PLANO“ KONCEPCIJA, PARENGTI SPRENDINIAI (teritorijų planavimo
dokumento rengimo pagrindas – 2008 m. rugpjūčio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo
šaukimo 22-ojo posėdžio sprendimas Nr. T2–224 „Dėl pritarimo Virbališkės ir Medvalakio teritorijų
architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano, detaliojo plano konceptualiosios dalies
ir žemės sklypų, esančių šioje teritorijoje, detaliųjų planų rengimui“).
PLANUOJAMA TERITORIJA: Virbališkės ir Medvalakio teritorija, Palangos miesto savivaldybė.
PLANAVIMO TIKSLAI: užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, plėtoti
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemos bei kitą infrastruktūrą ir rezervuoti
teritorijas jų plėtrai, nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio
formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2013 m., pabaiga – 2015 m.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, el. p. administracija@palanga.lt, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40271,
www.palanga.lt. Informaciją teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas
Edmundas Baguckis, tel. (8 460) 48 708, el. paštas edmundas.baguckis@palanga.lt
PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5)
2788433, faks. (8 5) 2788789 urbainstai@taemgroup.lt Plano rengėjo atstovė – Dalia Kriaučiūnienė.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo,
sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Pakartotinai susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima
nuo 2014 m. gruodžio 8 d. iki 2015 m. sausio 9 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Architektūros
ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistą Edmundą Baguckį, Gintaro g. 33A, Palanga, tel. 8 460 48
708, el. paštas edmundas.baguckis@palanga.lt) ir į plano rengėją (architektę D. Kriaučiūnienę – TAEM
URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt).
Nuo 2014 m. gruodžio 15 d. iki sausio 9 d. specialusis planas bus viešai eksponuojamas Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose.
Pakartotinas viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir sprendiniams aptarti įvyks 2015
m. sausio 9 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salės patalpose (Gintaro g. 33A,
Palanga).
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu
planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
ir jo metu.
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2014-11-24 Informuojame apie parengtą laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos
mieste specialiojo plano projektą.
LAIKINŲ STATINIŲ IR PREKYBOS ĮRENGINIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO PALANGOJE, SP
PARENGTAS
INFORMUOJAME, KAD 2014-04-24 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
SPRENDIMU NR.T2-8159 YRA PATVIRTINTA „LAIKINŲ STATINIŲ IR PREKYBOS
ĮRENGINIŲ
VIETŲ
IŠDĖSTYMO
PALANGOS
MIESTE
SPECIALIOJO
PLANO“ KONCEPCIJA, PARENGTI SPRENDINIAI (teritorijų planavimo dokumento rengimo
pagrindas – 2007 m. gruodžio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo šaukimo 12-to posėdžio
sprendimas Nr. T2–368 ir 2008 m. kovo 7 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr.A1-200).
PLANUOJAMA TERITORIJA: Palangos miesto savivaldybės teritorija.
PLANAVIMO TIKSLAI: sureguliuoti laikinų statinių ir prekybos įrenginių išdėstymą viešose vietose ir
privačiose valdose Palangos mieste.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2012 m., pabaiga – 2015 m.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, el. p. administracija@palanga.lt, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40271,
www.palanga.lt. Informaciją teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas
Edmundas Baguckis, tel. (8 460) 48 708, el. paštasedmundas.baguckis@palanga.lt
PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5)
2788433, faks. (8 5) 2788789 urbainstai@taemgroup.lt Plano rengėjo atstovė – Dalia Kriaučiūnienė.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo,
sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Pakartotinai susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima
nuo 2014 m. gruodžio 8 d. iki 2015 m. sausio 9 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Architektūros
ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistą Edmundą Baguckį, Gintaro g. 33A, Palanga, tel. 8 460 48
708, el. paštas edmundas.baguckis@palanga.lt) ir į plano rengėją (architektę D. Kriaučiūnienę – TAEM
URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt).
Nuo 2014 m. gruodžio 15 d. iki sausio 9 d. specialusis planas bus viešai eksponuojamas Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose.
Pakartotinas viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir sprendiniams aptarti įvyks 2015
m. sausio 9 d. 11.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salės patalpose (Gintaro g. 33A,
Palanga).
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu
planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
ir jo metu.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-24 14:00:24
2014-11-21 Informuojame apie rengiamą mineralinio vandens gręžinio, kurio identifikavimo Nr. 47543,
adresu Birutės al. 52, Palangoje sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano projektą.
MINERALINIO GRĘŽINIO SP
Informuojame, kad pradedamas rengti Mineralinio vandens gręžinio, kurio identifikavimo Nr. 47543,
adresu Birutės al. 52, Palangoje sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas.
Planavimo pagrindas: 2011-12-01 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-229; 201409-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-945.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, 00134
Palanga, tel. (8460)48705,faks.(8460)40217 el. p. administracija@palanga.lt, tinklalapis: www.palanga.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „VBRG“, Vytauto 4e, LT-00101 Palanga, tel. 869826588, el.
p:vytasbaskys@gmail.com
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Specialiojo planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti esamo mineralinio vandens gręžinio, kurio
identifikavimo Nr. 47543, sanitarines apsaugos zonas.
Planavimo darbų programa patvirtinta 2014-10-27 Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A1-1093. Vietovės lygmens specialusis planas rengiamas trimis etapais, viešai
svarstomas su visuomene supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Specialiojo plano projekto preliminarus rengimo terminas: 2014 m. lapkritis – 2015 m. vasaris.
Viešinimo procedūra: Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus patalpose, Gintaro g. 33A, Palanga nuo 2014-11-24 iki 2014-12-05, viešas aptarimas numatomas
2014-12-08 10val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikiami raštu
aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-21 10:23:30
2014-11-19 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos pl. 49, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
KLAIPĖDOS PL. 49, PALANGOJE, DP PARENGTAS
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 2014-11-24 iki 2014-12-19 detaliojo plano rengėjo patalpose, Sodų g.
36-15, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-12-08 iki 2014-12-19 Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel.
(8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-12-22 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. 73, LT-00134 Palanga, tel. 8-460-48705, faks.
8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Nijolė Burbienė. Detaliojo plano rengėjas - MB „Kūrybinis
projektas“, Sodų g. 36-15, Palanga, tel. 8-607-50717, 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: 2014-11-19 16:44:37
2014-11-18 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
KLAIPĖDOS PL. 26D, PALANGOJE DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – žemės sklypo Klaipėdos pl. 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, koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadija
apjungiamos į vieną.
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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 2014 – 10 - 07
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 10 – 21 iki 2014 – 11 - 03.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 11 – 04 13:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.73, Palanga, Tel.(8 460) 48705, faks.
(8 460) 40217, el. paštas: administracija@palanga.lt.
MB „Universalūs projektai“ įm. kodas 303127486, direktorė Regina Kolakauskienė, Tuskulėnų g. 38-42,
Vilnius.
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: 2014-09-18 17:38:30
2014-11-18 Informuojame apie patvirtintą žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano
projekto koncepciją.
KLAIPĖDOS G. 26D, PALANGOJE DP KONCEPCIJA
Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Klaipėdos g. 26D (kadastrinis Nr. 2501/0038:16), plotas0.1800 ha, Palangoje, detaliojo plano projektas.
Su 2014 m. lapkričio mėn. 6 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-336 patvirtinta
koncepcija, susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-18 16:16:13
2014-11-17 Informuojame apie parengtą teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į
VM7 rajoną, detaliojo plano projektą.
VM7 RAJONO, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į VM7 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. T2-339 „Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną,
detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-12-04 iki 2015-01-06 (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 2014-1218 iki 2015-01-06 (imtinai) Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje. Viešas susirinkimas numatomas 2015-01-07 10:00 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga.
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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: 2014-11-18 11:26:16
2014-11-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 36 ir teritorijos prie pastatų Pylimo g.
12, 14 ir 16, Palangoje, detaliojo plano projektą.
KOPŲ G. 36 IT TERITORIJA PRIE PASTATŲ PYLIMO G. 12, 14, 16, PALANGJE,
PARENGTAS DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Kopų g. 36 ir teritorijos prie pastatų Pylimo g. 12,
14 ir 16, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas, bei
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T2-333 patvirtinta detaliojo plano
koncepcija. Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas esamo sklypo Kopų g. 36, Palangoje, ir
valstybinės žemės prie nuosavybės teise valdomų pastatų Pylimo g. 12, 14 ir 16, Palangoje, sąskaita, žemės
naudojimo būdo – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), naudojimo pobūdžio – prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1) ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas,
numatant pastatų rekonstrukciją ir naują statybą; 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.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-11-24 iki 2014-12-19 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-12-05 iki 2014-12-19 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-12-22 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Vladas Robužis. 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: 2014-11-10 15:59:01
2014-10-28 Informuojame apie rengiamą žemės sklypų Hipodromo g. 1, 3, 7, Palangoje, Vilimiškės
rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą.
HIPODROMO G. 1, HIPODROMO G. 3 IR HIPODROMO G. 7, PALANGOJE, DP
RENGIAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Hipodromo g. 1, Hipodromo g. 3 ir Hipodromo g. 7,
Palangoje, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas. Teritorijų 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.
Papildomi planavimo uždaviniai - numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis
teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti susisiekimo komunikacijas ir
joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.
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Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2019 m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius. Plano rengimą inicijuoja: MB „Palangos investicija“, atstovaujama 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: 2014-10-28 09:48:55
2014-10-23 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:0006,
Palangoje, detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0041:6, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:0006, Vilimiškės
kvartale, Palangoje bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-09-30 sprendimu Nr. T2-289
patvirtintos detaliojo plano koncepcijos, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis
(aptarimo) etapas. Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės
ūkio į kitos paskirties, žemės sklypo padalijimas, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų nustatymas.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-11-07 iki 2014-12-05 detaliojo plano rengėjo patalpose UAB
„Domo projektas“ patalpose, adresu Ganyklų g. 7a, LT-00126 Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks
nuo 2014-11-24 iki 2014-12-05 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 201412-08 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto
g. 73, LT-00134 Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Gražina
Saudargienė, Vilimiškės kel. 31A, Palanga. Tel. 8-675-82616.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Ganyklų g. 7a, LT-00126 Palanga. Tel.: 8-676-36463,
el. paštas: domoprojektas@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: 2014-11-20 13:42:21
2014-10-20 Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp Žiogupio g., Hipodromo g., žemės sklypų
Hipodromo g. 2B ir Žiogupio g. 23, Palangoje, detaliojo plano projektą.
TERITORIJOS TARP ŽIOGUPIO G., HIPODROMO G., HIPODROMO G. 2B IR
ŽIOGUPIO G. 23, PALANGOJE, DP RENGIAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Žiogupio g., Hipodromo g., žemės sklypų
Hipodromo g. 2B ir Žiogupio g. 23, Palangoje, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas.
Teritorijų planavimo uždaviniai – žemės sklypo Hipodromo g. 2A, Palangoje, padalinimas, dalies žemės
naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios ir bendro naudojimo 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 tarybos1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr.
44 1.2 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Papildomi 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 teritorijas želdynų plėtrai,
priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2019 m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas
vyks bendrąja tvarka. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos
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direktorius. Plano rengimą inicijuoja: Jūratė Šimkuvienė, Valdas Šimkus, Artūras Milkintis, Aistė
Milkintienė, Vitalijus Butkus, tel.: 8-676-42232. Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai",
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel./faks. 51969. El. paštas: info.vrp@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-23 13:53:39
2014-10-20 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šermukšnių g. 10, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠERMUKŠNIŲ G. 10, PALANGOJE, PARENGTAS DP
Informuojame, kad parengtas detalusis planas, Šermukšnių g. 10, Palangos m. kad. Nr. 2501/0024:97,
plotas 0,1503 ha. Planavimo organizatorius – Petras Vainoras.
Planavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, nustatyti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.
32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2015m. I ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais,
bendrąja tvarka.
Su parengtu projektu ir Palangos miesto savivaldybės tarybos statybos ir miesto komiteto 2014-010-09
Nr. TK5-30 sprendimu galima bus susipažinti Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros
ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, nuo 2014-11-10 iki 2014-12-08 d. Vieša projekto
ekspozicija vyks nuo 2014-11-24 iki 2014-12-08 Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas 2014-1209 d. 9.00 val. ten pat.
Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui, Gintaro g. 33A, Palanga ir UAB „Kryžkelės
projektai“ (tel. Nr. 8-679-27444) Šventosios g.52 A, Kretinga.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-27 11:17:41
2014-10-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Ajerų g. 12, Palangoje, detaliojo plano projektą.
AJERŲ G. 12, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Ajerų g. 12, Palangoje, detaliojo plano projekto
svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-0930 sprendimu Nr. T2-292 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Planavimo tikslas – žemės sklypo
formavimas esamo sklypo ir atkuriamos turėtos nuosavybės sąskaita, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir atskirųjų želdynų teritorijos (E), rekreacinės paskirties želdynų (E1),
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtra, Plaušės
gyvenamojo kvartalo, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.3
punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-10-20 iki 2014-11-20 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-11-06 iki 2014--20 Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, tel.
(8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-11-21 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl
parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo organizatorius – Palangos
miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, tel. 8-460-48705, faks.
8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Kazimieras Kubilius, Konstancija Leontina Beniušienė, Marija
Kalvaitienė. 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 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: 2014-10-03 10:06:31
2014-10-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Tvenkinių 38, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
TVENKINIŲ G. 38, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Tvenkinių g. 38, detaliojo plano projekto svarstymo
su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas, bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-09-30
sprendimu Nr. T2-291 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Planavimo tikslas – žemės sklypo
formavimas esamo sklypo ir atkuriamos turėtos nuosavybės sąskaita, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir atskirųjų želdynų teritorijos (E), rekreacinės paskirties želdynų (E1),
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtra, Plaušės
gyvenamojo kvartalo, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.3
punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-10-20 iki 2014-11-20 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-11-06 iki 2014-11-20 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-11-21 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Veronika Smilingienė, Regina
Smilingytė, Bronislava Ona Smilingienė, Virginija Smilingytė, Marius Smilingis. 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: 2014-10-03 09:11:54
2014-10-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta esančios
teritorijos detaliojo plano projektą.
VYTAUTO G. 43, PALANGA DP PARENGTAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta esančios teritorijos detaliojo
plano projektą.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima plano organizatoriaus, Palangos miesto savivaldybės
administracijos patalpose (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. (8460) 48708) ir plano rengėjo, UAB „Uostamiesčio projektas“ patalpose nuo 2014-10-27 iki 2014-11-24,
vieša ekspozicija plano organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose nuo 2014-11-10 iki 2014-11-24. Viešas
susirinkimas 2014-11-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33a, Palanga, 11
val.
Planuojamos teritorijos dydis – apie 1,45 ha. Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos
dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
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Planavimo tikslai – žemės sklypo ribų ir ploto keitimas, sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti keitimas ir nustatymas,
žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti;
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25
sprendimo Nr. 32 1 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planuojamos teritorijos pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdai –
visuomeninės paskirties teritorija; atskirųjų želdynų teritorijos; pobūdžiai – mokslo, kultūros, sporto ir
gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (V3); rekreacinės paskirties želdynų (E1).
Planavimo darbų programa – teritorijoje numatomas kultūros paskirties pastato Vytauto g. 43
rekonstravimas į kultūros ir mokslo paskirties pastatų kompleksą, pirmu etapu įrengiant koncertų salę,
antru etapu – menų mokyklą, trečiu etapu – kultūros centrą.
Planavimo proceso etapai trys – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo
ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 73, 00134 Palanga, tel.: (8-460) 4 87
05, el. paštas administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis – www.palanga.lt, ar plano rengėjui – UAB
„Uostamiesčio projektas“, Turgaus a. 27, 91246 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 31 24 58, el. paštas
info@uostamiescioprojektas.lt viso detaliojo planavimo proceso metu ir viešo susirinkimo metu.
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 kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-02 16:13:05
2014-09-18 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
KLAIPĖDOS PL. 26D, PALANGOJE DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – žemės sklypo Klaipėdos pl. 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, koncepcijos nustatymo ir sprendinių konkretizavimo stadija
apjungiamos į vieną.
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 2014 – 10 - 07
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 10 – 21 iki 2014 – 11 - 03.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 11 – 04 13:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.73, Palanga, Tel.(8 460) 48705, faks.
(8 460) 40217, el.paštas: administracija@palanga.lt.
MB „Universalūs projektai“ įm. kodas 303127486, direktorė Regina Kolakauskienė, Tuskulėnų g. 38-42,
Vilnius.
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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: 2014-09-18 17:38:30
2014-09-15 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vaivorykštės g. 67, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
VAIVORYKŠTĖS G. 67, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 67, Palangoje, detaliojo plano
projektas. 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.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-10-01 iki 2014-10-30 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-10-16 iki 2014-10-30 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-31 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Vitalijus Latypovas, Pakaunės g. 31A, Kaunas, Aušra Pečiulienė, Šarūno g. 4, Palanga,
Rolandas Asauskas, Savanorių g. 241-38, Kaunas, Arūnas Krotkus, Sporto g. 8-71, Vilnius, atstovaujami
įgalioto asmens Kazimėro Pečiulio, Šarūno g. 4, Palanga. Tel. 8-687-19456. 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: 2014-09-15 14:59:56
2014-09-09 Informuojame apie parengtą teritorijos Kunigiškėse, Palangoje, detaliojo plano projektą.
K1 IR K2, PALANGOJE DP
Informacija apie teritorijos Kunigiškėse, Palangoje, detalųjį planą
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014-05-23 įsakymu Nr. A1-499 nusprendė
neatlikti teritorijos Kunigiškėse, Palangoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais galima planavimo organizatoriaus patalpose žemiau
nurodytu adresu.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimu Nr. T2-223 patvirtinta minėto detaliojo
plano koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima planavimo organizatoriaus patalpose žemiau
nurodytu adresu.
Detaliuoju planu planuojami žemės sklypų naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos, rekreacinės teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties
teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos. Planuojamoje teritorijoje numatoma
galimybė statyti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatus, poilsio, prekybos, paslaugų,
maitinimo, sporto, kultūros paskirties pastatus ar kitus, naudojimo būdus atitinkančius statinius.
Skelbiamas teritorijos Kunigiškėse, Palangoje, detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis
(aptarimo) etapas. Susipažinimas su projektu ir jo ekspozicija numatoma Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Gintaro g. 33A, Palanga) darbo laiku. Su
parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. rugsėjo 29 d. iki 2014 m. spalio 24 d. Vieša projekto
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ekspozicija vyks nuo 2014 m. spalio 13 d. iki 2014 m. spalio 24 d. Viešas susirinkimas numatomas 2014
m. spalio 27 d. 13 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palanga.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
Palanga, tel. (8~460) 48705, el. p.: administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis – www.palanga.lt.
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: 2014-09-10 14:22:31
2014-09-08 Informuojame apie rengiamą Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane
pažymėtos, kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės – urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo
specialiojo planas, projektą.
ŽILVIČIŲ G. 11, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Žilvičių g. 11, Palangoje, detaliojo plano projektas,
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014-08-28 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos (B),
urbanizuotų viešųjų teritorijų viešųjų erdvių (B3), 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; Palangos miesto tarybos 1995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 17 patvirtinto
Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-09-12 iki 2014-10-10 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-26 iki 2014-10-10 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-13 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Tomas Balsys, Klaipėdos pl. 58-23, Palanga. Tel. 8-687-19456. 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: 2014-08-29 10:13:28
2014-08-29 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žilvičių g. 11, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŽILVIČIŲ G. 11, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Žilvičių g. 11, Palangoje, detaliojo plano projektas,
bei Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014-08-28 patvirtinta detaliojo plano koncepcija.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos (B),
urbanizuotų viešųjų teritorijų viešųjų erdvių (B3), 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; Palangos miesto tarybos 1995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 17 patvirtinto
Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
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Su projektu galima susipažinti nuo 2014-09-12 iki 2014-10-10 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-26 iki 2014-10-10 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-13 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Tomas Balsys, Klaipėdos pl. 58-23, Palanga. Tel. 8-687-19456. 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: 2014-08-29 10:13:28
2014-08-28 Informuojame apie parengtą žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
J. SIMPSONO G. 21, PALANGA DP 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.
Preliminarus rengimo terminas iki 2014 m. rugpjūčio 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.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. kovo mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendra
tvarka.
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 2014-09-12
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-09-26 iki 2014-10-09
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 10 – 10 13:30 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, 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: 2014-08-29 09:49:53
2014-08-28 Informuojame apie rengiamą teritorijos prie žemės sklypo Kuršių takas 1 (kadastrinis Nr.
2501/0003:21), Palangoje, detaliojo plano projektą.
KURŠIŲ TAKAS 1, PALANGOJE, PRADEDAMAS DP
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Informuojame, kad rengiamas teritorijos prie žemės sklypo Kuršių takas 1 (kadastrinis Nr. 2501/0003:21),
Palangoje, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013-12-12 įsakymas Nr. A1-1277 ,,Dėl teritorijos prie žemės sklypo Kuršių
takas 1, Palangoje, detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių, 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; Palangos miesto tarybos
2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. kovo 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.
Preliminarus rengimo terminas iki 2015 m. kovo mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendra
tvarka.
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 2014-09-12
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-09-26 iki 2014-10-09
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 10 – 10 13:30 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, 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: 2014-08-29 09:11:39
2014-08-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Smilčių g. 52, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
SMILČIŲ G. 52, PALANGOJE DP PARENGTAS II
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Smilčių g. 52 (kadastrinis Nr. 2501/0027:85),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio,
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant gyvenamojo namo rekonstrukciją; pakeisti
Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės
dalies detaliojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Palmira Pikturnienė, Gintautas Pikturna gyv. Smilčių g. 52, Palangos m.,
Bronislovas Bergaudas gyv. Rietavo g.22, Plungė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 846-493322, el. paštas: kartografiniaisaulius@gmail.com
Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-09-15 iki 2014-10-10 detaliojo plano rengėjo - UAB
"Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, patalpose. Vieša projekto ekspozicija
vyks nuo 2014-09-29 iki 2014-10-10 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133 Palanga. Viešas susirinkimas
numatomas 2014-10-14 10 val. ten pat.
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Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba
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, 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: 2014-08-28 15:09:21
2014-08-25 Informuojame apie rengiamą teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į
N4 rajoną, detaliojo plano projektą.
N4, RENGIAMAS DP
Informuojame apie rengiamą teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną,
detaliojo plano projektą.
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
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. 73, LT00134 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.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo
plano organizatoriui iki viešo susirinkimo – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui,
Vytauto g. 73, LT-00134 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.
Apie sprendinių viešo svarstymo vietą ir laiką, sprendinių viešą ekspoziciją bus skelbiama papildomai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-25 09:06:29
2014-08-25 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Jūros g. 41, Palangoje, detaliojo plano projektą.
JŪROS G. 41, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame apie parengto žemės sklypo Jūros g. 41, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su
visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų suformavimas esamo sklypo sąskaita, nekeičiant pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, numatant ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybą,
inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas; Palangos
miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo
plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Kęstutis Grigonis, Linas Albertas Šivokas, Egidijus Budginas, atstovaujami
įgalioto asmens Tomo Kniežos, Rūtų takas 8, Palanga, tel 862087911.
Plano rengėjas - UAB "Dash projektai", projekto vadovė Indrė Mikulėnaitė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11,
Palanga. Įmonės kodas – 302767654, el. paštas dashprojektai@gmail.com, tel. 865248555.
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Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. iki 2012 m. spalio 6 d. detaliojo plano
rengėjo "Dash projektai", projekto vadovė Indrė Mikulėnaitė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11, Palanga, el.
paštas dashprojektai@gmail.com, tel. 865248555. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 m. rugsėjo 22
d. iki 2014 m. spalio 6 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriuje, adresu Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. spalio 7 d.
14 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:
Dariaus ir S. Girėno g. 11, Palanga.
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.
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: 2014-08-25 08:48:50
2014-08-21 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vanagupės g. 7G, Palangoje, formavimo ir
pertvarkymo projektą.
VANAGUPĖS 7G, PLANAS
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Vanagupės g. 7G, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo
projektas.
Planavimo tikslas – Sujungti du tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties būdo žemės sklypus
(Kad. Nr. 2501/0021:181 ir Kad. Nr. 2501/0021:170) į vieną.
Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pasiūlymais, pateikti pastabas bei
pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. iki 2014 m. rugsėjo 3 d. nuo 8.30 val. iki
17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 77, LT 94101, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti
867772745, 862235018 El. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-21 10:57:50
2014-08-21 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vytauto g. 56, Palangoje, formavimo ir
pertvarkymo projektą.
VYTAUTO G. 56, PALANGA, PLANAS
Pranešame, kad Palangos mieste, Vytauto g. 56 rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo ploto ir ribų keitimas valstybinės žemės fondo sąskaita, prisijungiant
įsiterpusios laisvos valstybinės žemės, kai negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.
Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pasiūlymais, pateikti pastabas bei
pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. iki 2014 m. rugsėjo 3 d. nuo 8.30 val. iki
17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 77, LT 94101, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti
867772745, 862235018 El. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-21 10:49:08
2014-08-20 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šventosios g. 28, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠVENTOSIOS G. 28, PARENGTAS DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, Šventosios g. 28 (Kadastrinis Nr. 2501/0011:118),
Palangoje, detaliojo plano projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita,
užstatymo tankio ir intensyvumo, pastatų aukščio nustatymas, naudojimo būdo – inžinerinės
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infrastruktūros teritorijos (I) keitimas į gyvenamąją teritoriją (G), komercinę teritoriją (K) ir atskirųjų
želdynų teritoriją (E), tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, numatant vieno-dviejų butų
gyvenamųjų namų su priklausiniais, bei prekybos, aptarnavimo pastatų ir poilsio namelių statybas;
Palangos miesto tarybos 2000 m. Kovo 21 d. sprendimas Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios
gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti nuo 2014-09-08 iki 2014-10-03 detaliojo plano
rengėjo patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-22 iki 201410-03 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro
g. 33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-06 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Ana Elmina Sirkova, atstovaujama įgalioto asmens Igorio Syrkovo, gyv., Miško takas 35,
Palanga, tel.: 8-684-72107. Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8, Palanga.
Tel./faks. 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: 2014-08-21 10:53:28
2014-08-11 Informuojame apie parengtą žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 26, Palangoje, detaliojo
plano projektą.
S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 26, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 26 (Kadastrinis Nr.
2501/0036:293), Palangoje., detaliojo plano projektas. Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas
esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės
sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, numatant esamų pastatų rekonstrukciją ir naujų pastatų
statybą; 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 2014-09-01 iki 2014-09-30 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-16 iki 2014-09-30 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-10-01 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriams – Reginai Petrošienei, Nijolei Petrošienei, S. Dariaus ir S. Girėno g. 26, Palanga. Tel. 8615-68784. 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: 2014-08-12 11:30:32
2014-08-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:207 (prie
Vilimiškės kelio), Palangoje, detaliojo plano projektą.
2501-0024-207, PALANGOJE, DP, PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:207 (prie
Vilimiškės kelio), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo)
etapas.
Planavimo tikslai – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties, žemės
sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos naudojimo būdo – gyvenamosios teritorijos (G),
pobūdžio - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), tvarkymo ir naudojimo režimo
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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 organizatoriai – Oskaras Aglinskas, gyv. Vijolės gatvėje 5, Šiauliuose ir Rita Aglinskienė, gyv.
Vijolės gatvėje 5, Šiauliuose, atstovaujami įgalioto asmens Linos Aglinskaitės, gyv. J. Janonio g. 25-4,
Klaipėda; tel. Nr. 8-626-32502.
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 2014-08-26 iki 2014-09-23 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-09 iki 2014-09-23 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-09-23 15 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: 2014-08-06 09:08:04
2014-08-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Tvenkinių g. 12, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
TVENKINIŲ G. 12, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas 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 2014-08-26 iki 2014-09-23 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-09-09 iki 2014-09-23 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-09-23 14 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: 2014-08-06 08:59:05
2014-08-05 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Mokyklos 67, Palangoje, planą prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
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MOKYKLOS G. 67, PALANGA, PLANAS
Parengtas žemės sklypo Mokyklos 67, Palangoje, planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui.
Rengimo iniciatorius – Jonas Mackevičius, Medvalakio g. 2-9, Palanga.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el.
paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.
Su parengtu planu galima susipažinti nuo 2014-08-08 iki 2014-08-22 UAB ,,Vitalda“ ir Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel.
48708 ir pareikšti dėl jo pasiūlymus Palangos miesto savivaldybės administracijai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-06 08:44:11
2014-08-04 Informuojame apie patvirtintą žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta esančios
teritorijos detaliojo plano koncepcijos projektą.
VYTAUTO G. 43, PALANGA DP PATVIRTINTA KONCEPCIJA
Vykdant Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus
informuojame, kad Palangos miesto savivaldybės taryba 2014-06-26 patvirtino žemės sklypo Vytauto g.
43, Palangoje, ir greta esančios teritorijos detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijos planavimo
dokumentus.
Planuojamos teritorijos dydis – apie 1,45 ha. Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos
dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo tikslai – žemės sklypo ribų ir ploto keitimas, sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti keitimas ir nustatymas,
žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti;
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25
sprendimo Nr. 32 1 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planuojamos teritorijos pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdai –
visuomeninės paskirties teritorija; atskirųjų želdynų teritorijos; pobūdžiai – mokslo, kultūros, sporto ir
gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (V3); rekreacinės paskirties želdynų (E1).
Planavimo darbų programa – teritorijoje numatomas kultūros paskirties pastato Vytauto g. 43
rekonstravimas į kultūros ir mokslo paskirties pastatų kompleksą, pirmu etapu įrengiant koncertų salę,
antru etapu – menų mokyklą, trečiu etapu – kultūros centrą.
Planavimo proceso etapai trys – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo
ir tvirtinimo tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 m.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 73, 00134 Palanga, tel.: (8-46) 04 87
05, el. paštas administracija@palanga.lt, ar plano rengėjui – UAB „Uostamiesčio projektas“, Turgaus a.
27, 91246 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 31 24 58, el. paštas info@uostamiescioprojektas.lt viso detaliojo
planavimo proceso metu ir viešo susirinkimo metu.
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 kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-04 14:13:57
2014-07-29 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos pl. 7, 7A, Palangoje, formavimo ir
pertvarkymo projektą.
KLAIPĖDOS PL. 7, 7A
Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio žemės sklypų Klaipėdos pl. 7, 7A, Palangoje,
vakarinėje ir šiaurinėje gretimybėse formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto rengimo tikslas: suformuoti valstybinės žemės sklypą esamoms susisiekimo komunikacijoms,
pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį numatant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.
Sklypo adresas, bendri duomenys:
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Formuojamas žemės sklypas teritorijoje, esančioje žemės sklypų Klaipėdos pl. 7, 7A, Palangoje, vakarinėje
ir šiaurinėje gretimybėse.
Planavimo organizatorius:
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas:
UAB „Domo projektas“, įm. kodas 300614898, Pirties g. 7a, Palanga. Licencija Nr. 1 R-ŽF-203.
Susipažinimas su projektu:
Su rengiamu projektu susipažinti ir gauti informacija galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.
iki 2014 m. rugpjūčio 18d. adresu: Pirties g. 7a, Palanga, UAB „Domo projektas“, telefonais 8-602-22922,
8-684-73721.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-31 11:46:01
2014-07-18 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Mokyklos g. 67, Palangoje, planą
prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
PRADEDAMAS RENGTI ŽEMES SKLYPO MOKYKLOS G. 67, PALANGOJE, PLANAS
PRILYGINAMAS DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mokyklos 67, Palangoje, planas prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam poilsio pastatui (unikalus
Nr. 2598-0002-6018) ir kitiems statiniams (unikalus Nr. 2598-0002-6025) eksploatuoti pagal
nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.
Rengimo iniciatorius – Jonas Mackevičius, Medvalakio g. 2-9, Palanga.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-18 15:19:39
2014-07-18 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Ryto g. 34, Palangoje, žemės sklypo formavimo
ir pertvarkymo projektą
INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO RYTO G. 34, PALANGOJE FORMAVIMO
IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ
UAB “GISTAMA”, Šilutės pl. 77 Klaipėda, tel. 867772745
Pranešame, kad Palangos mieste, Ryto g. 34 rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo ploto ir ribų keitimas valstybinės žemės fondo sąskaita, prisijungiant
įsiterpusios laisvos valstybinės žemės, kai negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.
Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pasiūlymais, pateikti pastabas bei
pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. liepos 21 d. iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. nuo 8.30 val. iki
17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 77, LT 94101, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti
867772745, 862235018 El. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-18 15:10:15
2014-07-15 Informuojame apie patikslintą parengto žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo
plano projektą.
MAIRONIO G. 6, DP TIKSLINIMAS
Tikslinamas žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano svarstymo su visuomene aptarimo
etapas Pradžia nuo 2014-07-29
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-08-12 iki 2014-08-26
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 08 – 27 11:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
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Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-15 16:15:53
2014-07-08 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Tvenkinių g. 34 ir Ajerų g. 30, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
TVENKINIŲ G. 34 IR AJERŲ G. 30, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengtų žemės sklypų Tvenkinių g. 34 ir Ajerų g. 30, detaliojo plano
projektas, bei Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2014-07-03 patvirtinta detaliojo plano
koncepcija. Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, žemės sklypo naudojimo
būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastatų statybos (R1), bendro naudojimo teritorijos (B), urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3),
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. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies
detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-07-22 iki 2014-08-20 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-08-05 iki 2014-08-20 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-08-21 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217. 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: 2014-07-08 16:55:54
2014-07-07 Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės
(sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos) detaliojo plano projektą.
KLAIPĖDOS PL. IR PALANGOS MIESTO III VANDENVIETĖS, PALANGOJE, DP
PARENGTAS
Pranešame apie parengto teritorijos tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės
apsaugos zonos griežto režimo juostos) detaliojo plano, numatančio žemės sklypų suformavimą laisvoje
valstybinėje žemėje ir prie esamų statinių, suformuotų sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant visuomeninės ir komercinės paskirties
statinių statybą, inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą; Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d.
sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje, projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Detaliojo planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto
g. 73, Palanga.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014 m. liepos 23 d. iki 2012 m. rugpjūčio 22 d. detaliojo
plano rengėjo UAB „A22“ patalpose, adresu: Kuosų g. 16, 91187 Klaipėda, tel./faksas (8 46) 314 244.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. iki 2014 m. rugpjūčio 22 d. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Gintaro g. 33A,
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014 m. rugpjūčio 22 d. 14 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.
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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.
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: 2014-07-07 13:12:58
2014-07-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Būtingės g. 14B, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
BŪTINGĖS G. 14B, PALANGOJE, DP PARENGTAS II
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Būtingės g. 14B (kadastrinis Nr. 2501/0004:153),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, numatant vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybas (G1), inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą; Palangos miesto tarybos
2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Fanija Kronberga, gyv. Kviešu g. 30, Liepoja, LV-3405 Latvija, tel. nr. +371
263 05003.
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 2014-07-23 iki 2014-08-21 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-08-06 iki 2014-08-21 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-08-21 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-04 13:45:32
2014-07-04 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vaivorykštės g. 49, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
VAIVORYKŠTĖS G. 49, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 49 (kadastrinis Nr. 2501/0017:207),
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 rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1) 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.
Planavimo organizatoriai – UAB "Pajūrio šaltinis", Sodų g. 14-B, Palanga, atstovaujama bendrovės
direktoriaus Pauliaus Rojaus; Virgilijus Šliogeris, Vytauto g. 164, Palanga; Mindaugas Pečiulis, Šarūno g.
4, Palanga; Sandra Loviagina-Vičienė, Žygio g. 22-34, Vilnius; Dainius Šakalys ir Andželika Pilipčuk,
atstovaujami įgalioto asmens Vytauto Janušausko, veikiančio pagal 2013-10-22 Vilniaus raj. 1-ojo notarų
biuro įgaliojimą, notarinio reg. Nr. 1-11031; Eglė Raudytė - Utarienė, Ugnė Raudytė ir Tautvilė Raudytė,
atstovaujamos įgalioto asmens Vidimanto Raudžio, veikiančio pagal 2013-03-21 Palangos m. 1-ojo notarų
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biuro įgaliojimą, notarinio reg. Nr. 2-786; Algimantas Raudys, Užkanavės g. 59, Palanga; Tomas
Jurevičius, Šalkauskio 14B-18, Šiauliai; 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.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-07-23 iki 2014-08-21 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-08-06 iki 2014-08-21 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-08-21 15 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: 2014-07-04 13:38:17
2014-06-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šermukšnių g. 5, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠERMUKŠNIŲ G. 5, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Skelbiamas parengto žemės sklypo Šermukšnių g. 5 ( kad. Nr.2501/0024:218) Palangoje detaliojo plano
projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Palangos m. savivaldybės tarybos Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdis2014 m. gegužės 12 d. Nr.TK517 sprendimu pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Detaliojo planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo į
rekreacinės (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos(R1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo rėžimą, suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės infrastruktūros plėtrai;
Palangos m. tarybos2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies
detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. liepos 9 d. m. iki rugpjūčio 6 d. adresu Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje
Gintaro g. 33A, LT 00133 Palanga, tel/fax.8(460)48708.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. liepos18 d. iki rugpjūčio 6 d. tuo pačiu adresu, viešas
susirinkimas įvyks rugpjūčio 7 d. 14 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo
organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo
procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu,
kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Planavimo organizatorius: Egidija Laumenskaitė, Žalioji g.8, Didžioji Riešė, Vilniaus raj., mob.8 612
78760.
Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr.24-330, 91222 Klaipėda, tel. 8 46
383391, mob.8 686 41825, e.p.vdantiene@yahoo.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-01 16:26:06
2014-06-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šermukšnių g. 11, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠERMUKŠNIŲ G. 11, PALANGOJE, DP PARENGTAS
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Skelbiamas parengto žemės sklypo Šermukšnių g.11 ( kad. Nr.2501/0024:217) Palangoje detaliojo plano
projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Palangos m. savivaldybės tarybos Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdis2014 m. gegužės 12 d. Nr.TK517 sprendimu pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Detaliojo planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo į
rekreacinės (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos(R1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo rėžimą, suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos m. tarybos2000 m. gegužės
25 d. sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. liepos 9 d. m. iki rugpjūčio 6 d. adresu Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje
Gintaro g. 33A, LT 00133 Palanga, tel/fax.8(460)48708.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. liepos18 d. iki rugpjūčio 6 d. tuo pačiu adresu, viešas
susirinkimas įvyks rugpjūčio 7 d. 15 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo
organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo
procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu,
kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Planavimo organizatorius: Angelė Abromaitis, Šiaurinės g.3, Didžiosios Riešės k., Vilniaus raj., mob.8 612
78760.
Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr.24-330, 91222 Klaipėda, tel. 8 46
383391, mob.8 686 41825, e.p.vdantiene@yahoo.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-01 16:23:43
2014-06-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:50, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
2501/0041:50, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Skelbiamas parengto žemės sklypo kad. Nr 2501/0041:50 ( prie Kretingo g.) Palangoje detaliojo plano
projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Palangos m. savivaldybės tarybos Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdis2014 m. gegužės 19 d. Nr.TK518 sprendimu pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Detaliojo planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties,
teritorijos naudojimo būdo – gyvenamosios teritorijos (G), pobūdžio – daugiabučių gyvenamųjų pastatų
ir bendrabučių statybos(G2), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo nustatymas, žemės juostų
suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtra, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto1994m. rugsėjo 23 d.
sprendimo Nr.44 1.2, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. liepos 9 d. m. iki rugpjūčio 6 d. adresu Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje
Gintaro g. 33A, LT 00133 Palanga, tel/fax.8(460)48708.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo2014 m. liepos18 d. iki rugpjūčio 6 d. tuo pačiu adresu, viešas
susirinkimas įvyks rugpjūčio 7 d. 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo
organizatoriui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo
procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu,
kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Planavimo organizatorius: Birutė Kentrienė, Kaukų g.7,084000 Vilnius, mob.8 612 78760.
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Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr.24-330, 91222 Klaipėda, tel. 8 46
383391, mob.8 686 41825, e.p.vdantiene@yahoo.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-01 16:16:45
2014-06-27 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Būtingės g. 14B, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
BŪTINGĖS G. 14B, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Žemės sklypo Būtingės g. 14B (kadastrinis Nr. 2501/0004:153), Palangoje, parengtas DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Būtingės g. 14B (kadastrinis Nr. 2501/0004:153),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, numatant vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybas (G1), inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą; Palangos miesto tarybos
2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Fanija Kronberga, gyv. Kviešu g. 30, Liepoja, LV-3405 Latvija, tel. Nr. +371
263 05003.
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 2014-07-15 iki 2014-08-14 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-07-31 iki 2014-08-14 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-08-14 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-30 14:49:48
2014-06-26 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
MAIRONIO G. 6, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – Žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detalusis planas. Detaliojo plano
rengimo pagrindas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-11 įsakymas Nr.
A1-901 ,,Dėl žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų
perdavimo sutarties“, 2013-10-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.
A1-1058 ,,Dėl direktoriaus 2013-09-11 įsakymo Nr. A1-901 pakeitimo“, 2014-06-25 Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-626 ,,Dėl direktoriaus 2013-09-11 įsakymo Nr.
A1-901ir 2013-10-18 įsakymo Nr. 1058 pakeitimo“, 2013-10-25 detaliojo planavimo organizatoriaus
teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr 101-DP.
Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į
komercinės paskirties teritoriją, žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo keitimas, nekeičiant
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.; Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano,
patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32, sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2014 m. gruodžio mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks
bendra tvarka.
Planavimo organizatoriui pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
pabaigos.
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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 2014-07-15
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-07-29 iki 2014-08-11
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 08 – 12 13:30 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
Planavimo organizatorius – UAB ,,Coilita“, Dvaro g. 123A, LT-76208 Šiauliai.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
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: 2014-06-30 14:46:18
2014-06-26 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Būtingės g. 23B, Palangoje, formavimo ir
pertvarkymo projektą.
BŪTINGĖS G. 23B, PALANGOJE, PROJEKTAS
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas adresu Būtingės g. 23B,
Palanga.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, naudojimo būdo – pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos nustatymas.
Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais, pateikti pastabas bei
pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. birželio 30 d. iki 2014 m. liepos 14 d. nuo 8.30 val. iki
17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 77, LT 94101, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti
867772745, 862235018 El. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-26 15:30:53
2014-06-25 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vidurdienio g. 22, Palangoje, formavimo ir
pertvarkymo projektą.
VIDURDIENIO G. 22, ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO PROJEKTAS
Pranešame, kad Palangos mieste, Vidurdienio g. 22 rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo ploto ir ribų keitimas valstybinės žemės fondo sąskaita, prisijungiant
įsiterpusios laisvos valstybinės žemės, kai negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.
Projekto rengėjas - UAB „Gistama“, Tautvydas Virkutis kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-782.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pasiūlymais, pateikti pastabas bei
pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 8 d. nuo 8.30 val. iki
17.30 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 77, LT 94101, Klaipėda. Telefonai pasiteirauti
867772745, 862235018 El. paštas gabriele.meskauskaite@gistama.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-25 10:47:25
2014-06-12 Informuojama apie rengiamus: teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą
patenkančios į VM7 rajoną, ir teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios
į K10 rajoną, detaliųjų planų projektus.
VM7 IR K10 RAJONAS, DP PRADEDAMAS
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamus rengti detaliuosius planus:
1. 1. Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną, detalusis planas.
2. 2. Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną,
detalusis planas.
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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.
Detaliųjų planų rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-1106 įsakymas Nr. A1-1098 „Dėl detaliųjų planų rengimo“.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.
Detaliųjų planų 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.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projektų visuomenė gali teikti
planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo
susirinkimo ir jo metu.
Detalieji planai rengiami bendrąja tvarka, keturiais etapais. Numatoma rengimo terminų pabaiga – 2015
m. II ketv. Apie detaliųjų planų viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus
informuojama papildomai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-13 10:16:03
2014-06-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Kretingos g. 59 ir Vakarp g. 1, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KRETINGOS G. 59 IR VAKARO G. 1, PALANGOJE DP PARENGTAS
Baigiamas rengti žemės sklypų grupės esančios Kretingos g. 59 (kad. Nr. 2501/0039:205) ir Vakaro g. 1
(kad. Nr. 2501/0039:171), Palangoje, detalųjį planą, kurio tikslas yra pakeisti žemės sklypo Kretingos g.
59 naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, atidalinti iš sklypo Vakaro g. 1 dalį žemės
ir prijungti prie žemės sklypo Kretingos g. 59, bei jame nustatyti kelis naudojimo būdus: komercinės
paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos bei pobūdžius: degalinių ir autoservisų
statinių statybos (K3), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant
statyti autoservisą, kavinę ir motelį; Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23d. sprendimo Nr. 44 1.2
punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – UAB „Belanga“, Audrius Valužis, Aleksas Talačka, Kristina Eglynė, Alfredas
Macius, Eugenijus Macius, Kristina Maciūtė-Stukanė. Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, į. k.
301693941, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808.
Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-07-01 iki 2014-07-29
UAB „ANARIMA“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-07-15 iki 2014-07-29
Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose,
Gintaro g. 33A, Palangoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-30 10:30 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Gintaro g. 33A,
Palangoje.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo
pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys
gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente,
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto
laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-06 14:56:44
2014-06-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypų S. Nėries g. 21 ir S. Nėries g. 25, Palangoje.
detaliojo plano projektą.
S. NĖRIES G. 21, PALANGOJE, DP PARENGTAS
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Baigiamas rengti žemės sklypų grupės esančios S. Nėries g. 21 (kad. Nr. 2501/0027:39) ir S. Nėries g. 25
(kad. Nr. 2501/0027:39), Palangos mieste, detalųjį planą, kurio tikslas: teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimų nustatymas, numatant esamų pastatų rekonstrukciją, nekeičiant pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Rasa Šimkienė. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės
patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt,
internetinis tinklapis www.almontus.lt.
Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-07-01 iki 2014-07-29
UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-07-15 iki 2014-07-29
Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose,
Gintaro g. 33A, Palangoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-30 10:00 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Gintaro g. 33A,
Palangoje.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo
pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys
gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente,
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto
laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-06 13:25:02
2014-06-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Smilčių g. 52, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
SMILČIŲ G. 52, PALANGOJE, PARENGTAS DP
Pakartotinai informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Smilčių g. 52 (kadastrinis Nr.
2501/0027:85), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio,
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant gyvenamojo namo rekonstrukciją; pakeisti
Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės
dalies detaliojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Palmira Pikturnienė, Gintautas Pikturna gyv. Smilčių g. 52, Palangos m.,
Bronislovas Bergaudas gyv. Rietavo g.22, Plungė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 846-493322, el. paštas: kartografiniaisaulius@gmail.com
Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-06-23 iki 2014-07-22 detaliojo plano rengėjo - UAB
"Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks
nuo 2014-07-09 iki 2014-07-22 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133 Palanga. Viešas susirinkimas numatomas
2014-07-23 10 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba
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, 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: 2014-06-06 10:36:20
2014-06-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vaivorykštės g. 60, Palangoje, detaliojo plano
projektą.

33

VAIVORYKŠTĖS G. 71, PALANGA, PARENGTAS DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 71 (kadastrinis Nr. 2501/0017:187),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), rekreacinės paskirties želdynų (E1),
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.73,
Palanga, Tel.(8460) 48705, faks. (8460) 40 217, 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.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-06-18 iki 2014-07-18 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-07-04 iki 2014-07-18 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-18 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-02 11:33:46
2014-06-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vaivorykštės g. 71, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
VAIVORYKŠTĖS G. 71, PALANGA, PARENGTAS DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 71 (kadastrinis Nr. 2501/0017:187),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), rekreacinės paskirties želdynų (E1),
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.73,
Palanga, Tel.(8460) 48705, faks. (8460) 40 217, 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.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-06-18 iki 2014-07-18 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-07-04 iki 2014-07-18 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-18 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
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teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios,
savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-02 11:33:46
2014-05-29 Informuojame apie pakartotinai parengtus Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės
apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano projektus.
PAJŪRIO REGIONINIO PARKO PLANAI PAKARTOTINAI
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie Pajūrio regioninio parko
ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendinių
pakartotinį viešą svarstymą
Planavimo pagrindas — Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2012
m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.
Planavimo organizatorius — Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.
Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284 faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt,
interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.
Planų rengėjas — Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius,
Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 626) 46517, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72,
el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.
Pakartotinis susipažinimas su Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano
ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendiniais vyks nuo š. m. birželio 16 d. iki liepos 16 d. (iki
ekspozicijos pradžios — birželio 26 d. galima kreiptis į rengėją). Vieša ekspozicija nuo birželio 26 d. vyks
Pajūrio regioninio parko direkcijos patalpose (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas).
Informacija taip pat skelbiama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto
svetainėje http://www.vstt.lt skyriuje “Saugomų teritorijų planavimas”.
Pasiūlymus darbo dienomis, darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietoje esančiame
pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnale. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu
paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. liepos 16 d. 15.00 val. Pajūrio regioninio parko direkcijoje (Placio g. 54,
Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas).
Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai
institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-29 11:10:59
2014-05-21 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Bendrovių g. 10, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
BENDROVIŲ G. 10, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad parengtas detalusis planas, Bendrovių g. 10, Palangos m. kad.Nr.5501/0026:9, plotas
0,3573 ha. Planavimo organizatorius – Marija Eugenija Kavaliauskienė.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos,
urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių į gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statybos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014m. III ketv. Viešas svarstymas vyks keturiais etapais,
bendrąja tvarka.
Su parengtu projektu ir Palangos miesto savivaldybės tarybos statybos ir miesto komiteto 2014-05-06 Nr.
TK5-16 sprendimu galima bus susipažinti Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, Palanga, nuo 2014-06-10 iki 2014-07-10 d. Vieša projekto
ekspozicija vyks nuo 2014-06-26 iki 2014-07-10 Šventosios g.52A, Kretinga. Viešas susirinkimas 201407-11 d. 9.00 val. ten pat.
Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, Palangos miesto savivaldybės
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administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui, Gintaro g. 33A, Palanga ir UAB „Kryžkelės
projektai“ (tel. Nr. 8-679-27444) Šventosios g.52 A, Kretinga.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-21 13:29:14
2014-05-20 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žiemgalos g. 3, Palangoje, planą prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
ŽIEMGALOS G. 3, PALANGOJE, PLANAS
Informuojame, kad rengiamas sklypo Žiemgalos g. 3, Palangoje, planas prilyginamas detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui.
Projekto tikslas – pertvarkyti Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą Žiemgalos g. 3,
Palangoje, (kadastrinis Nr. 2501/0016:69) padalijant į du sklypus.
Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2014 m. liepos mėn.
Viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.
Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki 2014-06-10.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73,
Palanga; tel. (460) 48705.
Plano rengėjas – UAB „Amitis“, Birutės g. 18, Klaipėda. Tel. 8 689 28301, mzabarauskas@gmail.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-20 15:00:32
2014-05-16 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Tvenkinių g. 26, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
TVENKINIŲ G. 26, PALANGOJE, PARENGTAS DP
Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Tvenkinių g.26 (kad. Nr.2101/0024:161), Palangoje
detalųjį planą.
Planavimo organizatorius – UAB „LA ENERGY“.
Detaliojo plano tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo į
rekreacinės teritorijos (R) ir gyvenamosios teritorijos (G), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos
(R1) ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimą, suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijos
įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 2000-05-25 d. sprendimu Nr.
32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m.
Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo Tvenkinių g.26, Palangoje detaliojo plano
projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2014-06-02 d. iki 2014-06-30 d. imtinai plano rengėjo –
UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.
paštas: info@pprojektai.lt.
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-06-16 d. iki 2014-06-30 d. imtinai UAB „Progresyvūs
projektai“ patalpose J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda bei Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g.33a, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-01 d. 10
val. Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo, plano
organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda,
tel. (8 46) 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai
konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti
raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
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Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-16 14:02:11
2014-05-14 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Būtingės g. 14B, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
BŪTINGĖS G. 14B, PALANGOJE, DP PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Būtingės g. 14B (kadastrinis Nr. 2501/0004:153),
Palangoje, detaliojo plano projektas. Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties,
numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas (G1), inžinerinės bei susisiekimo sistemos
plėtrą; Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu patvirtinto Šventosios
gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Detalusis planas bus rengiamas
bendrąja tvarka, preliminarus projekto rengimo terminas - 2014 m. IV 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 – Fanija Kronberga, gyv. Kviešu g. 30,
Liepoja, LV-3405 Latvija, tel. Nr. +371 263 05003. 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: 2014-05-15 08:59:16
2014-05-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Paliepgirių kelias 73 (kadastrinis Nr.
2501/0017:280), Palangoje, detaliojo plano projektą.
PALIEPGIRIŲ KEL. 73, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Paliepgirių kelias 73 (kadastrinis Nr.
2501/0017:280), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo)
etapas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendrojo naudojimo teritorijos
į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1) ir
rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio poilsio statinių statybos (R1), žemės sklypų formavimas esamo sklypo
sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant poilsio pastatų statybą, žemės
juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir
miesto infrastruktūros plėtrai.
Planavimo organizatoriai – Kęstutis Pranys, gyv. Užkanavės g. 79, Palangoje, tel. Nr. 8-685-08888;
Gintautas Tranizas, gyv. S.Dariaus ir S.Girėno g. 45, Palanga; Adolfas Jurevičius, gyv. Maironio g. 44-2,
Palanga.
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 2014-06-02 iki 2014-07-01 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-16 iki 2014-07-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-01 15 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: 2014-05-14 11:28:36
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2014-05-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:149, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0041:149, PALANGOJE,DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:149, Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas
iš žemės ūkio, kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), atskirųjų želdynų teritorijos (E), inžinerinės infrastruktūros
teritorijos (I), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2); 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.
Planavimo organizatoriai – Vesta Biliakevičienė ir Andrius Matulevičius, atstovaujami įgalioto asmens
Vytauto Janušausko, veikiančio pagal 2013-03-06 Vilniaus 40-ojo notarų biuro įgaliojimą, notarinio
registro Nr. AIR-514; gyv. Ganyklų g. 53-26, Palanga; tel. Nr. 8-670-53333.
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 2014-06-02 iki 2014-07-01 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-16 iki 2014-07-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-01 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-14 10:05:01
2014-05-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:60, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0041:60, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:60, Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties, žemės
sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės
juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės bei
miesto infrastruktūros plėtrai, numatant prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas.
Planavimo organizatoriai – Martyna Garjonienė, gyv. Vasaros g. 3-51, Palangoje ir Laimonas Valčiukas,
gyv. Vasaros g. 3-51, Palangoje, tel. Nr. 8-686-12707.
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 2014-06-02 iki 2014-07-01 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-16 iki 2014-07-01 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-07-01 13 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos
planavimo organizatoriui.
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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: 2014-05-14 09:37:17
2014-05-13 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo J. Janonio g. 9, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
J. JANONIO G. 9, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – žemės sklypo J. Janonio g. 9, Palangoje, detaliojo plano projektas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.
lapkričio 7 d. įsakymas Nr. A1-1120 ,,Dėl žemės sklypo J. Janonio g. 9, (kadastrinis Nr. 2501/0028:46),
Palangoje, detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“; 2012-11-14 Detaliojo
teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 77-DP.
Planavimo tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo keitimas, numatant vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų namų statybą; esamų pastatų rekonstrukciją, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2014 m.
Su 2014-04-24 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-149 patvirtinta koncepcija,
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
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 2014 – 05 - 27
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 06 – 10 iki 2014 – 06 - 23.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 06 – 25 13:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
Planavimo organizatorius – Džiuljeta Garolienė, J. Janonio 9, Palanga.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
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: 2014-05-16 14:36:01
2014-05-09 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vaivorykštės g. 21A, Palangoje, formavimo ir
pertvarkymo projektą.
VAIVORYKŠTĖS G. 21A, PALANGA.
Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo Vaivorykštės g. 21A, Palangoje formavimo ir pertvarkymo
projektą
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Vaivorykštės g. 21A, Palangoje formavimo ir
pertvarkymo projektas.
Projekto rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 17
d. Įsakymas Nr. A1-229 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto Vaivorykštės g.21A,
Palangoje rengimo“ bei Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d.
Įsakymas Nr. A1-312 „Dėl žemės sklypo Vaivorykštės g.21A, Palangoje formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimų“
Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Projekto rengimo iniciatorius – Darius Beniušis ir Sonata Jankauskienė, Vaivorykštės g.21A, Palanga
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Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-09 15:07:31
2014-05-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:180 (Vanagupės
g.), Palangoje, detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0021:180, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:180 (prie
Vanagupės g.), Palangoje, detaliojo plano projektas, bei Tarybos patvirtinta koncepcija. Planavimo tikslas
– žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo į komercinės paskirties
objektų teritorijos (K), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), ir gyvenamosios teritorijos
(G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas; Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.4. punktu patvirtinto
gyvenamųjų namų grupės pietinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-05-23 iki 2014-06-20 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-09 iki 2014-06-20 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-23 10 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Juzefa Kniukštienė, Kazys Kontrimas, Petronėlė Kontrimaitė, Druskininkų g. 6-4,
Palanga. Tel. 8-686-98833. Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8,
Palanga. Tel./faks. 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: 2014-05-07 09:44:45
2014-05-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Senojo Turgaus g. 15, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
SENOJO TURGAUS G. 15, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Senojo turgaus g. 15, Palangoje, detaliojo plano
projektas, bei Tarybos patvirtinta koncepcija. Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės
sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo
režimo reikalavimus, 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 2014-05-23 iki 2014-06-20 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-09 iki 2014-06-20 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-23 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Vytautas Sauseris, Jūra Marija Mickienė, Vytautas Sauseris, Gediminas Sauseris,
atstovaujami įgalioto asmens Vytauto Sauserio, Senojo turgaus 15, Palanga, tel. 8-600-15145. Plano
rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Medvalakio g. 6-8, Palanga. Tel./faks. 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: 2014-05-06 10:09:35
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2014-05-05 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vanagupės g. 52, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
VANAGUPĖS G. 52, PALANGA, DP PARENGTAS
Baigiamas rengti žemės sklypo esančio Vanagupės g. 52, Palangos mieste (kad. Nr. 2501/0021:140)
detalusis planas, kurio tikslas yra Žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš gyvenamosios
teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus)
poilsio pastatų statybos (R1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, gyvenamųjų namų
grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus, patvirtinto 1994 m. rugsėjo 23 d. Palangos miesto tarybos
sprendimu Nr. 44, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – UAB „Sutikimas“. Detaliojo plano rengėjas UAB „ALMONTUS“, buveinės
patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt,
internetinis tinklapis www.almontus.lt.
Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-05-26 iki 2014-06-23
UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-06-09 iki 2014-06-23
Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose,
Gintaro g. 33A, Palangoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-25 10:00 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Gintaro g. 33A,
Palangoje.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo
pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys
gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente,
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto
laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-05 16:09:34
2014-05-02 Informuojame apie parengtą laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos
mieste specialiojo plano projektą.
LAIKINŲ STATINIŲ IR PREKYBOS ĮRENGINIŲ VIETŲ IŠDĖSTYMO PALANGOS
MIESTE SP PARENGTAS

INFORMUOJAME, KAD YRA PATVIRTINTA „LAIKINŲ STATINIŲ IR PREKYBOS ĮRENGINIŲ
VIETŲ IŠDĖSTYMO PALANGOS MIESTE SPECIALIOJO PLANO“ KONCEPCIJA, PARENGTI
SPRENDINIAI (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2007 m. gruodžio 28 d. Palangos
miesto savivaldybės tarybos 6-ojo šaukimo 12-to posėdžio sprendimas Nr. T2–368 ir 2008 m. kovo 7 d.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.A1-200).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto
g. 73, LT-00134 Palanga, el. p. administracija@palanga.lt, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40271,
www.palanga.lt. Informaciją teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Svajūnas
Bradūnas ir vyr. specialistas Edmundas Baguckis, tel. (8 460) 48 708, el. paštas
edmundas.baguckis@palanga.lt
PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5)
2788433, faks. (8 5) 2788789 urbanistai@taemgroup.lt Plano rengėjo atstovė – Asta Maksimovienė
PLANUOJAMA TERITORIJA: Palangos miesto savivaldybės teritorija.
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PLANAVIMO TIKSLAI: sureguliuoti laikinų statinių ir prekybos įrenginių išdėstymą viešose vietose ir
privačiose valdose Palangos mieste.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo,
sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2008 m., pabaiga – 2014 m.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Informuojame, kad 2014 m. balandžio 24 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-159
patvirtinta „Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano“
koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija galima Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje (kreiptis į vyr. specialistą Edmundą Baguckį), taip pat
tinklalapyje www.palanga.lt.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. gegužės
16 d. iki 2014 m. birželio 17 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vyr. specialistą Edmundą Baguckį, Gintaro g. 33A, Palanga, tel. 8 460 48 708, el.
paštas edmundas.baguckis@palanga.lt) ir į plano rengėją (projekto vadovę A. Maksimovienę – TAEM
URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt).
Nuo 2014 m. gegužės 28 d. iki birželio 19 d. „Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo
Palangos mieste specialusis planas“ bus viešai eksponuojamas Palangos miesto savivaldybės patalpose.
Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2014 m.
birželio 19 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus patalpose (Gintaro g. 33A, Palanga).
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu
planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
ir jo metu.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-02 14:17:44
2014-04-29 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vilimiškės kel. 33, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
VILIMIŠKĖS KEL. 33, PALANGA, DP PARENGTAS
Skelbiamas parengto žemės sklypo Vilimiškės kel. 33 (kadastrinis Nr. 2501/0033:313), Palangoje,
detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Susipažinimas su projektu, jo ekspozicija bei viešas susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Gintaro g. 33A, Palanga, tel. (8 460) 48708).
Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2014 m. gegužės 21 d. iki 2014 m. birželio 18 d.
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014 m. birželio 4 d. iki 2014 m. birželio 18 d. Viešas
susirinkimas numatomas 2014 m. birželio 19 d. 15.00 val.
Planavimo organizatorius – Dalia Grikšienė, Arūnas Grikšas, Lapių k., Klaipėdos r., tel. (8 46) 400936.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123-45, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 400936,
el. paštas: 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: 2014-04-30 11:58:39
2014-04-24 Informuojame apie pakartotinį detaliojo plano Žemaitės g. 8-B. Oškinio g. 5A, Palangoje
viešąjį svarstymą.
DEL PAKARTOTINO DETALIOJO PLANO ZEMAITES G.8-B. OSKINIO G. 5A PLANO
SVARSTYMO SU VISUOMENE
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Pakartotinai informuojame, kad dėl klaidų visuomenės informavimo ir dalyvavimo planavimo procese,
skelbiamas pakartotinis parengto žemės sklypo Žemaitės g. 8/ B.Oškinio g.5A (kadastrinis Nr.
2501/0027:316), Palangoje detaliojo plano svarstymo su visuomene pakartotinis baigiamasis (aptarimo)
etapas. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo proceso procedūra vyksta sena tvarka.
Planavimo organizatorius – Violeta Jasiūnaitė, Ugnės g.71, Kaunas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Palangos projektas“, Gintaro 33A, Palanga. Tel. 869933925 el.
paštas: palangos.projektas@gmail.com.
Detaliojo plano tikslas: teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, numatant vienbučio
gyvenamojo pastato statybą; Palangos miesto tarybos 2000m. Gegužės 25d. Sprendimu Nr.32 patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-04-28 iki 2014-06-30 UAB „Palangos projektas“
patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Tel. 869933925 el. paštas: palangos.projektas@gmail.com. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2014-06-13 iki 2014-06-30 Palangos m. savivaldybės administracijos
architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas
numatomas 2014-07-01 16.00 val. Palangos m. savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus patalpose.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus,
pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Jei pageidavimai,
pretenzijos dėl rengiamo ar parengto detaliojo plano projekto yra atmetami, tai šiuos priimtus sprendimus,
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 esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų
gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami
planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-24 16:34:55
2014-04-16 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Sermiesčio g. 7, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
SERMIESČIO G. 7, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Sermiesčio g. 7 (Kadastrinis Nr. 2501/0024:106),
Palangoje, detaliojo plano projektas. Planavimo tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
reikalavimų – statinių aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo keitimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio; Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano (Palangos
miesto tarybos 2000-05-25 sprendimas Nr. 32) sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje, susijusioje
su žemės sklypu Sermiesčio g. 7, Palangoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-04-30 iki 2014-05-30 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-19 iki 2014-05-30 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-06-02 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Andrius Drumstas, Šermukšnių g. 20-2, Palanga, tel.: 8-682-47276. 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: 2014-05-16 13:46:28
2014-04-14 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta
esančios teritorijos detaliojo plano projektą.
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VYTAUTO G. 43, PALANGA DP RENGIAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0031:196) Vytauto g. 43, Palangoje,
ir greta esančios teritorijos detalusis planas. Planuojamos teritorijos dydis – apie 1,45 ha.
Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį –
vietovės.
Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo tikslai: žemės sklypo ribų ir ploto keitimas, sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti keitimas ir nustatymas,
žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti;
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25
sprendimo Nr. 32 1 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planuojamos teritorijos pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kita; naudojimo būdai Visuomeninės paskirties teritorija; Atskirųjų želdynų teritorijos; pobūdžiai - Mokslo, kultūros, sporto ir
gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (V3); Rekreacinės paskirties želdynų (E1). Planuojamoje
teritorijoje numatomas kultūros paskirties pastato Vytauto g. 43, Palangoje rekonstravimas į kultūros ir
mokslo paskirties pastatų kompleksą, pirmu etapu įrengiant koncertų salę, antru etapu – menų mokyklą,
trečiu etapu – kultūros centrą.
Planavimo proceso etapai trys – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo
ir tvirtinimo tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 m.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui –
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 73, 00134 Palanga, tel.: (8-46) 04 87
05, el. paštas administracija@palanga.lt, ar plano rengėjui – UAB „Uostamiesčio projektas“, Turgaus a.
27, 91246 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 31-24-58, el. paštas info@uostamiescioprojektas.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-28 13:45:15
2014-04-11 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:75, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR.2501/0041:75 , PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.2501/0041:75 (prie Didžiosios
g.), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Planavimo
tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas
iš žemės ūkio 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 2014-04-28 iki 2014-05-27 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-12 iki 2014-05-27 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-28 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Stanislovas Mikuckis, atstovaujamas įgalioto asmens Laimutės Zitos Mikuckienės, Sodų
g. 7-13, Palanga, tel.:8-614-69452. Plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7a, LT-00126
Palanga,
tel.:
8-677-84334,
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, 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: 2014-05-12 13:47:21
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2014-04-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Smilčių g. 52, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
SMILČIŲ G. 52, PALANGOJE, DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Smilčių g. 52 (kadastrinis Nr. 2501/0027:85),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio,
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant gyvenamojo namo rekonstrukciją; pakeisti
Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės
dalies detaliojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Palmira Pikturnienė, Gintautas Pikturna gyv. Smilčių g. 52, Palangos m.,
Bronislovas Bergaudas gyv. Rietavo g.22, Plungė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, Tel.: 846-493322, el. paštas: kartografiniaisaulius@gmail.com
Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2014 m.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-04-29 iki 2014-05-28 detaliojo plano rengėjo - UAB
"Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1/Bokštų g. 18, Klaipėda, patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks
nuo 2014-05-15 iki 2014-05-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133 Palanga. Viešas susirinkimas numatomas
2014-05-29 11 val. ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir/arba
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, 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: 2014-04-14 08:59:06
2014-04-09 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šermukšnių g. 28A, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠERMUKŠNIŲ G. 28A, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo kad. Nr. 2501/0024:155 0.1387 ha Šermukšnių g.
28A, Palangoje, detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.
Palangos m. savivaldybės tarybos Statybos ir miesto ūkio komiteto posėdis2014 m. kovo 31 d. Nr.TK512 sprendimu pritarė detaliojo plano koncepcijai.
Detaliojo plano rengimo tikslas – – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, numatyti
naudojimo būdą ir pobūdį – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos
(G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimų nustatymas, numatant gyvenamojo namo
statybą, Palangos miesto tarybos2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos
miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius: Antanas Žutautas, Mėtų sk. 5- 4, 00137 Palanga, mob. 868621430.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo2014 m. balandžio 22 d. iki2014m. gegužės 23 d. Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A, LT
00133 Palanga, tel/fax.8(460)48708.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo gegužės 8 d. iki gegužės 22 d. tuo pačiu adresu. Viešas susirinkimas
įvyks gegužės 23 d. 13 val. ten pat.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu adresu,
kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-14 08:53:36
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2014-04-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Kuršių takas 30, 30A, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
KURŠIŲ TAKAS 30, 30A, PALANGA DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypų Kuršių takas 30 ir Kuršių takas 30A, Palangoje,
detaliojo plano projektas, bei Tarybos patvirtinta koncepcija. Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas
esamų sklypų sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas, ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio pastatų statybas, inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą; Palangos miesto tarybos
2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu ir patvirtinta koncepcija galima susipažinti nuo 2014-04-23 iki 2014-05-22 detaliojo plano
rengėjo patalpose Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-08 iki 201405-22 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro
g. 33A, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-23 13 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Elvyra Marija Mielovienė, Alius Galinis, Joana Nenartavičiūtė-Galinienė, Vida
Krivickienė, atstovaujami įgaliotų asmenų Eglės Ivanauskienės ir Vidos Krivickienės, Zanavykų g. 47,
Kaunas. Tel. 8-685-49661. 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 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: 2014-04-08 09:50:41
2014-04-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Ievų g. 9, Palangoje, detaliojo plano projektą.
IEVŲ G. 9, PALANGA, DP
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Ievų g. 9, Palangoje, detaliojo plano projektas.
Planavimo tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, nekeičiant
pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, 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 2014-04-23 iki 2014-05-22 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-08 iki 2014-05-22 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-23 13 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Artūras Raščius, M. Indriliūno g. 14, Vilnius. Tel. 8-614-17400. 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: 2014-04-08 09:40:27
2014-04-02 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje, planą, prilyginamą
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
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KOPŲ G. 33, PALANGA PLANAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui
Žemės sklypo adresas: Kopų g. 33, Palanga
Plano rengimo tikslas: Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems
pastatams (unikalus Nr. 2596-8001-5222; 2596-8001-5188; 2596-8001-5199; 2596-8001-5166; 25968001-5099; 2596-8001-5088; 2596-8001-5077; 2596-8001-5066; 2596-8001-5055; 2596-8001-5266;
2596-8001-5044; 2596-8001-5133; 2596-8001-5177; 2596-8001-5233; 2596-8001-5277; 2596-80015200; 2596-8001-5255; 2596-8001-5111; 2596-8001-5022; 2596-8001-5033; 2596-8001-5100; 25968001-5244; 2596-8001-5122; 2596-8001-2596; 2596-8001-5011; 2596-8001-5144; 2596-8001-5155;
2596-8001-5211; 2596-8001-5288) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę
paskirtį.
Rengimo iniciatorius: Andrėjus Kazlovas
Projekto rengėjas: UAB „Domo projektas“, Įm. kodas 300614898, Pirties g. 7A, Palanga. Atestato Nr. 2RFP-304
Susipažinimas su projektu: Su parengtu projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m.
balandžio 17 d. Adresu: Pirties g. 7a, Palanga, UAB „Domo projektas“, telefonas 8-684-73721.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-02 10:37:44
2014-04-01 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Šermukšnių g. 10, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
ŠERMUKŠNIŲ G. 10, PALANGOJE DP PRADEDAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, Šermukšnių g. 10, Palangos m. kad. Nr.
2501/0024:97, detalusis planas. Planuojamos teritorijos plotas – 0,1503 ha.
Planavimo organizatorius: Petras Vainoras.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kryžkelės projektai“ adresu, Šventosios g. 52A, Kretingos m. Tel: 8-67927444.
Planavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, nustatyti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.
32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Preliminarus projekto rengimo terminas: iki 2014 m. III ketvirčio. Detalusis planas svarstomas su
visuomene, derinamas, tikrinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Suinteresuoti asmenys, planavimo pasiūlymus dėl projekto gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laikotarpį, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų
pareiškėjai, parengto plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyriui.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-01 10:43:26
2014-04-01 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Bendrovių g. 6, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
BENDROVIŲ G. 6, PALANGOJE DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Bendrovių g. 6 (kadastrinis Nr. 2501/0026:7),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas
iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos (G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų
suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtrai.
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Planavimo organizatoriai – Kazys Kontrimas, gyv. Druskininkų 7-18, Palanga, tel. Nr. 8-676-76812;
Petronėlė Kontrimaitė, gyv. Druskininkų 5A-29, Palanga, tel. Nr. 8-615-21309; Juzefa Kniukštienė, gyv.
Druskininkų 5A-29, Palanga, tel. Nr. 8-612-08658.
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 2014-04-16 iki 2014-05-16 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-30 iki 2014-05-16 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-16 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-01 10:34:58
2014-04-01 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Užkanavės g. 85, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
UŽKANAVĖS G. 85, PALANGA DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Užkanavės g. 85 (kadastrinis Nr. 2501/0017:303),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos 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, Palangos miesto tarybos
1995 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.17 patvirtinto Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo
projekto sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Vijoleta Katkuvienė, gyv. Medvalakio 21-21, Palanga, tel. Nr. 8-678-52591.
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 2014-04-16 iki 2014-05-16 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-30 iki 2014-05-16 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-05-16 15 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: 2014-04-01 09:51:39
2014-03-21 Informuojame apie priimtą sprendimą dėl regiono lygmens Mažeikių naftos perdirbimo
gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialiojo plano
(toliau – Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
MAŽEIKIŲ NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLOS MAGISTRALINIO NAFTOTIEKIO IR
PRODUKTOTIEKIO BEI SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS SP PRADEDAMAS
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Informuojame apie priimtą sprendimą dėl regiono lygmens Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos
magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialiojo plano (toliau –
Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1222 (Žin., 2013, Nr. 122-6194).
Planavimo organizatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467
Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 9 21 21, faks. (8 443) 9 25 25, el. p. post@orlenlietuva.lt, www.orlenlietuva.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2 196 089,
faks. (8 5) 2 617 507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt.
Planavimo tikslai:
1. Įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatas ir sukurti
trūkstamą techninę infrastruktūrą, kuri užtikrintų diversifikuotą naftos ir naftos produktų tiekimą bei tokiu
būdu didintų naftos ir naftos produktų sektoriaus patikimumą ir konkurencingumą bei sudarytų prielaidas
mažinti kainas vartotojams (NENS 89, 90 p.).
2. Užtikrinti naftos ir naftos produktų transportavimą mažiausiais kaštais bei aplinkai saugiu ir mažiausiai
taršiu būdu – vamzdynais (NENS 95, 105 p.), ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą
transporto sektoriuje bei skatinti investicijas į aplinką tausojančią produkcijos transportavimo
infrastruktūrą (NENS 100.2 p.).
3. Parinkti tinkamiausią magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros statybos
variantą.
Planavimo uždaviniai:
1. Plėtoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimo magistraliniais naftotiekiais ir produktotiekiais
infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
2. Rezervuoti teritorijas magistralinių naftotiekių ir produktotiekių koridoriams, nustatyti teritorijos
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.
Planavimo darbų programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
įstatymo (Žin. 2013 Nr. 76-3824) 3 straipsnio 1 dalimi, Specialusis planas rengiamas, derinamas ir
tvirtinamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) galiojusį teritorijų planavimo teisinį
reguliavimą. Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento
rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
procedūros. Specialiojo plano viešumą užtikrinančios procedūros bus vykdomos bendrąja tvarka.
Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių rajono, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto,
Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto savivaldybių ir Lietuvos jūros teritorijos.
Planavimo terminas: 2014 m. vasaris – 2016 m. lapkritis.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti
Planavimo organizatoriui arba Specialiojo plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą
Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-25 14:47:11
2014-03-21 Informuojame apie patvirtintą Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinėsurbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano, detaliojo plano koncepciją.
VIRBALIŠKĖS IR MEDVALAKIO TERITOIJŲ ARCHITEKTŪRINĖS-URBANISTINĖS IR
INŽINERINĖS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJA

INFORMUOJAME, KAD YRA PATVIRTINTA „VIRBALIŠKĖS IR MEDVALAKIO TERITOIJŲ
ARCHITEKTŪRINĖS-URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO“
KONCEPCIJA, PARENGTI SPRENDINIAI (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2008
m. rugpjūčio 28 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos 6-ojo šaukimo 22-ojo posėdžio sprendimas Nr.
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T2–224 „Dėl pritarimo Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės
plėtros specialiojo plano, detaliojo plano konceptualiosios dalies ir žemės sklypų, esančių šioje teritorijoje,
detaliųjų planų rengimui“).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto
g. 73, LT-00134 Palanga, el. p. administracija@palanga.lt, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40271,
www.palanga.lt. Informaciją teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Svajūnas
Bradūnas ir vyr. specialistas Edmundas Baguckis, tel. (8 460) 48 708, el. paštas
edmundas.baguckis@palanga.lt
PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5)
2788433, faks. (8 5) 2788789 urbainstai@taemgroup.lt Plano rengėjo atstovė – Asta Maksimovienė
PLANUOJAMA TERITORIJA: Virbališkės ir Medvalakio teritorija, Palangos miesto savivaldybė.
PLANAVIMO TIKSLAI: užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, plėtoti
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemos bei kitą infrastruktūrą ir rezervuoti
teritorijas jų plėtrai, nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio
formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo,
sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2012 m., pabaiga – 2017 m.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.
Informuojame, kad 2014 m. vasario 26 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-80
patvirtinta Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros
specialiojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija galima Palangos miesto savivaldybės
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (kreiptis į vyr. specialistą Edmundą Baguckį), taip pat
tinklalapyje www.palanga.lt.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. kovo 26
d. iki 2014 m. balandžio 25 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vyr. specialistą Edmundą Baguckį, Gintaro g. 33A, Palanga, tel. 8 460 48 708, el.
paštas edmundas.baguckis@palanga.lt) ir į plano rengėją (projekto vadovę A. Maksimovienę – TAEM
URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt).
Nuo 2014 m. balandžio 3 d. iki balandžio 25 d. „Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinėsurbanistinės ir inžinerinės plėtros specialusis planas“ bus viešai eksponuojamas Palangos miesto
savivaldybės patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams
aptarti įvyks 2014 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose (Gintaro g. 33A, Palanga).
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu
planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
ir jo metu.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-25 09:46:46
2014-03-18 Informuojame apie parengtą Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės zonos ribų ir
Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano projektą.
PAJŪRIO REGIONINIS PARKAS, SP PARENGTAS
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PARENGTI PAJŪRIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS ZONOS RIBŲ IR
PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANAI
Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099, 2007, Nr.
33-1190, 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie parengtus Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei
buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendinius.
Planavimo pagrindas — Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2012
m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.
Planavimo organizatorius — Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.
Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, tel. (8 5)272 3284 faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt,
interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.
Planų rengėjas — Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius,
Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 09 84, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16
72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.
Kviečiame nuo š. m. balandžio 4 d. iki gegužės 6 d. susipažinti su šių planų sprendiniais ir raštu pareikšti
savo pastabas bei pasiūlymus. Specialiųjų planų grafinės ir tekstinės dalys nuo š. m. balandžio 11 d. bus
eksponuojamos Pajūrio regioninio parko direkcijos patalpose (Placio g. 54, Karklės k, Kretingalės sen.,
Klaipėdos rajonas), Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Klaipėdos g. 2,
Gargždai) ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje
(Gintaro g. 33A, Palanga). Informacija taip pat paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.vstt.lt skyriuje “Saugomų teritorijų planavimas”.
Pasiūlymus darbo dienomis, darbo valandomis galima užpildyti raštu ekspozicijos vietose esančiuose
pastabų ir pasiūlymų registravimo žurnaluose. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar
elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo
susirinkimo pabaigos.
Viešas susirinkimas vyks 2014 m. gegužės 6 d. 13.00 val. Pajūrio regioninio parko direkcijoje (Placio g.
54, Karklės k, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas).
Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai
institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Atlikus specialiųjų planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką ir įvertinus vertinimo subjektų
išvadas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės 2013-12-02 įsakymu Nr. V-315 priimtas
sprendimas, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-19 09:06:52
2014-03-18 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Sakalo g. 23, Užkanavės g. 28, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
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SAKALO G. 23, UŽKANAVĖS G. 28, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas sklypų Sakalo g.23 (kadastrinis Nr. 2501/0019:93) ir Užkanavės g. 28
(kadastrinis Nr. 2501/0019:24), Palangoje detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Saulius Valunta ir Miglė Valuntienė, Sakalo g.23, Palanga, Vita Matulienė ir
Valdas Matulis, Užkanavės g. 28, Palanga. Įgaliotas asmuo Saulius Valunta.
Detaliojo plano tikslas: žemės sklypų ribų ir ploto keitimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo nustatymas; Palangos miesto tarybos 1995m. Kovo 22d.sprendimu Nr. 17 patvirtinto
Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-03-18 iki 2014-05-30 UAB „Palangos projektas“
patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Tel. 869933925 el. paštas: palangos.projektas@gmail.com. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2014-05-15 iki 2014-05-30 Palangos m. savivaldybės administracijos
architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas
numatomas 2014-05-30 15.00 val. Palangos m. savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus patalpose.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Palangos projektas“, Gintaro 33A, Palanga. Tel. 869933925 el.
paštas: palangos.projektas@gmail.com.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus,
pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Jei pageidavimai,
pretenzijos dėl rengiamo ar parengto detaliojo plano projekto yra atmetami, tai šiuos priimtus sprendimus,
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 esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų
gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami
planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-18 10:41:50
2014-03-13 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vaivorykštės g. 75, Palangoje, detaliojo plano
projektą
VAIVORYKŠTĖS G. 75, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Vaivorykštės g. 75 (kadastrinis Nr. 2501/0017:185),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos naudojimo būdo gyvenamosios teritorijos (G), pobūdžio - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1),
tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir
susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai.
Planavimo organizatoriai – Leonardas Skirpstas, gyv. Ž.Pusjė g. 33, Vilnius; Jonas Slavėnas, gyv. Kovo
11-osios g. 30-29, Kaunas; Emilija Rutkuvienė, gyv. Medvalakio g. 15-9, Palanga; Jūratė Kalvaitienė, gyv.
Gandingos g. 47, Plungė; Neringa Blaževičienė, gyv. Plieno g. 1-16, Kaunas, tel. Nr. 8-686-81401.
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 2014-03-31 iki 2014-04-30 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-15 iki 2014-04-30 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-30 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
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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: 2014-03-13 09:16:44
2014-03-07 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Būtingės g.40,Palangoje, planą, prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
BŪTINGĖS G. 40, PALANGOJE, PLANAS
Pradedamas rengti žemės sklypo Būtingės g.40,Palangoje, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas-suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Žemės sklypo rengimo iniciatorius-UAB “Palangos vandenys“
Žemės sklypo rengimo organizatorius-Palangos miesto savivaldybės administracija.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB ”Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, adr.:Taikos pr.24-212 kab.
Klaipėda tel. 861858660 , 383474, el,p .info@tyrinejimai.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-07 08:48:42
2014-03-06 Informuojame apie pradedamą rengti Palangos miesto Vanagupės telkinio dalies durpių
išteklių naudojimo plano projektas.
DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SPRENDIMO PROJEKTAS
Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
2014 m. kovo 6 d. Nr. 8-14
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3824) 30
straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145
„Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių
naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB “Kelveda” 2014-02-28 prašymą Nr. 147,
nusprendžiu
pradėti Palangos miesto Vanagupės telkinio dalies durpių išteklių naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius: UAB “Kelveda”
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos
metu paveiktų plotų rekultivavimą, performuoti žemės sklypą karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti,
numatyti žaliavos išvežimo kelią, pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui
– į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą – į miškų ūkio ir vandens ūkio.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM
išduotas leidimas Nr. 3-14, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB “Kelveda” prašymas
Nr. 14-7.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2014-03-24 Lietuvos geologijos
tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT03123 Vilnius) iki 2014-03-24.
Sprendimas dėl Palangos miesto Vanagupės telkinio dalies durpių išteklių naudojimo plano rengimo
pradžios bus priimtas 2014-03-25.
Žemės gelmių išteklių skyriaus vedėjas,
pavaduojantis direktorių Vytautas Antanas Januška
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-06 16:58:28
2014-03-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:161, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
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KADASTRINIS NR. 2501/0041:161,PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:161, Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai: pagrindinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties, žemės sklypų
formavimas esamų sklypų sąskaita, teritorijos naudojimo būdo – komercinės paskirties objektų teritorijos
(K), pobūdžio – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P), pramonės ir
sandėliavimo objektų statybos (P1), tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, žemės juostų
suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtrai, Palangos m. tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto
Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Stasys Jokšas, atstovaujamas įgalioto asmens Vytauto Janušausko, veikiančio
pagal 2013-01-11 Palangos miesto pirmojo notarinio biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr.2-105; gyv.
Vanagupės g. 18-17, Palanga, tel. Nr. 8-670-53333.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Domo projektas“, Pirties 7A, LT-00230 Palanga, tel./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-676-36463, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-03-26 iki 2014-04-25 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-10 iki 2014-04-25 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-25 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-06 11:55:45
2014-03-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.2501/0041:75 (prie
Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR.2501/0041:75 (PRIE DIDŽIOSIOS G.), PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.2501/0041:75 (prie Didžiosios
g.), Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Planavimo
tikslas – žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas
iš žemės ūkio 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 2014-03-20 iki 2014-04-17 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-04-03 iki 2014-04-17 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-18 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriui – Stanislovas Mikuckis, atstovaujamas įgalioto asmens Laimutės Zitos Mikuckienės, Sodų
g. 7-13, Palanga, tel.:8-614-69452. Plano rengėjas - UAB „Domo projektas“, Pirties g. 7a, LT-00126
Palanga, tel.: 8-677-84334, 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
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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: 2014-03-06 11:30:02
2014-02-17 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Neringos g. 20, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
NERINGOS G. 20, PALANGOJE, PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Neringos g. 20 (kadastrinis Nr. 2501/0027:359)
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas. Planavimo
tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos ir
gyvenamosios teritorijos į gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos
(G1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, numatant esamų pastatų
rekonstrukciją; 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 2014-03-04 iki 2014-04-02 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-20 iki 2014-04-02 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-03 16 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriams – Liudvikai Rudelienei ir Edvardui Venskui Neringos g. 20, Palanga, tel.: 8-677-25997.
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
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: 2014-02-17 13:50:05
2014-02-17 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Plukių g. 7, Palangoje, detaliojo plano projektą.
PLUKŲ G. 7, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengtų Plukių g. 7, Palangoje, detaliojo plano projektas. Planavimo
tikslas – esamo žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, keičiant pagrindinės
naudojimo paskirties, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; Palangos miesto
tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies
detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-03-04 iki 2014-04-02 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-20 iki 2014-04-02 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-04-03 15 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo
organizatoriams – Algimantas Tarasevičius, Tatjana Tarasevičienė, Ievų g. 8, Palanga. Tel. 8-699-82174.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Vakarų regiono projektai“, Medvalakio g. 6-8 Palanga, tel./faks. 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: 2014-02-17 13:47:20
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2014-02-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje, planą, prilyginamą
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
KOPŲ G. 33, PALANGOJE, PLANAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui
Žemės sklypo adresas: Kopų g. 33, Palanga
Plano rengimo tikslas: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams (unikalūs Nr.
2596-8001-5222; 2596-8001-5188; 2596-8001-5199; 2596-8001-5166; 2596-8001-5099; 2596-80015088; 2596-8001-5077; 2596-8001-5066; 2596-8001-5055; 2596-8001-5266; 2596-8001-5044; 25968001-5133; 2596-8001-5177; 2596-8001-5233; 2596-8001-5277; 2596-8001-5200; 2596-8001-5255;
2596-8001-5111; 2596-8001-5022; 2596-8001-5033; 2596-8001-5100; 2596-8001-5244; 2596-80015122; 2596-8001-5011;2596-8001-5144; 2596-8001-5155; 2596-8001-5211; 2596-8001-5288)
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Rengimo iniciatorius: Andrejus Kazlovas
Projekto rengėjas: UAB „Domo projektas“, Įm. kodas 300614898, Pirties g. 7A, Palanga. Atestato Nr. 2RFP-304
Susipažinimas su projektu: Su parengtu projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m. kovo
3 d. Adresu: Pirties g. 7a, Palanga, UAB „Domo projektas“, telefonas 8-684-73721.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-14 09:32:28
2014-02-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Uosto g. 15 ir Uosto g. 17, Palangoje, planą,
prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
UOSTO G. 15 IR UOSTO G. 17, PALANGOJE, PLANAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Uosto g. 15 ir Uosto g. 17, Palangoje, planą, prilyginamą
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Žemės sklypo adresas: Uosto g. 15 ir Uosto g. 17, Palanga
Plano rengimo tikslas: žemės sklypų sujungimas adresu Uosto g. 15 (kad. Nr. 2501/0006:188) ir Uosto g.
17 (kad. Nr. 2501/0006:199) Palangoje.
Rengimo iniciatorius: UAB „Mėlynasis banginis“
Projekto rengėjas: UAB „Domo projektas“, Įm. kodas 300614898, Pirties g. 7A, Palanga. Atestato Nr. 2RFP-304
Susipažinimas su projektu: Su parengtu projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m. kovo
3 d. Adresu: Pirties g. 7a, Palanga, UAB „Domo projektas“, telefonas 8-684-73721.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-14 09:29:29
2014-02-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žibų g. 13 ir Žibų g. 15, Palangoje, planą
prilyginimą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
ŽIBŲ G. 13 IR ŽIBŲ G. 15, PALANGOJE, PLANAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žibų g. 13 ir Žibų g. 15, Palangoje, planą, prilyginamą detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui
Žemės sklypo adresas: Žibų g. 13 ir Žibų g. 15, Palanga
Plano rengimo tikslas: sujungti du tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus adresu
Žibų g. 13 ir Žibų g. 15, Palanga.
Rengimo iniciatorius: Jorūnė Neringa Cijunelytė, Algirdas Straižys
Projekto rengėjas: UAB „Domo projektas“, Įm. kodas 300614898, Pirties g. 7A, Palanga. Atestato Nr. 2RFP-304
Susipažinimas su projektu: Su parengtu projektu susipažinti ir gauti informacija galima iki 2014 m. kovo
3 d. Adresu: Pirties g. 7a, Palanga, UAB „Domo projektas“, telefonas 8-684-73721.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-14 09:26:15
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2014-02-13 Informuojame apie patikslintą parengto žemos sklypo Vytauto g. 38, Palangoje, detaliojo
plano projekto svarstymo procedūrą.
VYTAUTO G. 38, PALANGOJE, PATIKSLINTAS
Informuojame, kad tikslinamos žemės sklypo Vytauto g. 38 (kadastrinis Nr. 2501/0035:29), Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo procedūros.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 – 02 – 28.
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 03 – 17 iki 2014 – 03 - 28.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 03 – 31 10:00 val.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-27 18:26:52
2014-02-13 Informuojame apie patikslintą parengto žemės sklypo Kastyčio g. 19A, Palangoje, detaliojo
plano projekto svarstymo procedūrą.
KASTYČIO G. 19A, PALANGOJE DP PATIKSLINIMAS
Informuojame, kad tikslinamos žemės sklypo Kastyčio g. 19A (kadastrinis Nr. 2501/0027:344), Palangoje,
detaliojo plano projekto svarstymo procedūros.
Susipažinti su projektu galima nuo 2014 – 02 – 28.
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 03 – 17 iki 2014 – 03 - 28.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 03 – 31 10:00 val.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-13 11:26:50
2014-02-10 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vytauto g. 38, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
VYTAUTO G. 38, DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas – žemės sklypo Vytauto g. 38 (kadastrinis Nr. 2501/0035:29), Palangoje,
detaliojo plano projektas. Detaliojo plano rengimo pagrindas Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013-07-10 įsakymas Nr. A1-678 ,,Dėl žemės sklypo Vytauto g. 38, Palangoje, detaliojo
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2013-07-29 detaliojo planavimo organizatoriaus
teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr 59-DP.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos,
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastatų statybos (R1), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas; Palangos miesto
centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.
32, sprendinių keitimas planuojamame žemės sklype.
Preliminarus rengimo terminas iki 2014 m. birželio mėn. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks
bendra tvarka.
Planavimo organizatorius – UAB ,,Terekas“, Vytauto g. 114a, LT 97113 Kretinga, el. paštas:
juozas.tubinas@smilciu.lt
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
Su 2014-01-30 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-27 patvirtinta koncepcija,
susipažinti galima Palangos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
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 2014 – 02 - 11
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014 – 02 – 25 iki 2014 – 03 - 10.
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 03 – 12 13:00 val.
Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
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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: 2014-02-10 13:53:34
2014-02-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Užkanavės g. 52, Palangoje, detaliojo plano
projektą.
UŽKANAVĖS G. 52, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Užkanavės g. 52 (kadastrinis Nr. 2501/0017:28),
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.
Planavimo tikslai: teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų – būdo, pobūdžio, statinių
aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo nustatymas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės paskirties,
numatant naujų gyvenamosios paskirties pastatų statybą, Palangos miesto tarybos 1995 m. kovo 22 d.
sprendimu Nr.17 patvirtinto Kunigiškių gyvenamojo kvartalo detalaus suplanavimo projekto sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Elvyra Andrėkienė, atstovaujama įgalioto asmens Dariaus Karoso, veikiančio
pagal 2010 m. rugsėjo 13 d. Palangos miesto 3-iojo notaro biuro įgaliojimą, notarinio registro Nr. 1685,
gyv. adresu Taikos g. 16-18, Palanga, tel. 8-659-88820.
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 2014-02-26 iki 2014-03-27 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-13 iki 2014-03-27 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-27 15 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: 2014-02-10 09:05:27
2014-02-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:112, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0003:112, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto teritorijos prie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.
2501/0003:112, Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo)
etapas.
Planavimo tikslai: žemės sklypų suformavimas esamo sklypo sąskaita, žemės sklypo naudojimo būdo ir
pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos (K), prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų teritorijos (K1) ir rekreacinės teritorijos (R), ilgalaikio poilsio statinių statybos
(R1), 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. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo
plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.73,
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./fax. 8-460-48588,
mob.tel. 8-602-22922, el. paštas: domoprojektas@gmail.com.
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Su projektu galima susipažinti nuo 2014-02-26 iki 2014-03-27 detaliojo plano rengėjo - UAB „Domo
projektas“ patalpose, adresu Pirties 7A, LT-00230 Palanga.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-13 iki 2014-03-27 Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, adresu Gintaro g. 33A, LT-00133
Palanga. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-27 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.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-10 09:02:11
2014-02-10 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Latgalos g. 4, Palangoje, planą, prilyginamas
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
LATGALOS G. 4, PALANGOJE, PLANAS RENGIAMAS
Pradedamas rengti žemės sklypo Latgalos g. 4, Palangoje, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui.
Žemės sklypo planas rengiamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-1157 patvirtintais žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimais.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas - žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0014:35, padalijimas į du
sklypus po 0,1000 ha.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 73, 00134 Palanga.
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius - Jonas ir Marija Rūta Juchnevičiai, Maironio g. 42, 00137
Palanga; tel. (8 698) 24 821; el. p. jonas.juchnevicius@gmail.com.
Žemės sklypo plano rengėjas - UAB “NTH projektai”, Tauralaukio g. 18E, 92348 Klaipėda; tel. (8 686)
98 993; el. paštas info@nthprojektai.lt.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-10 08:53:55
2014-02-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Jūros g. 22E, Palangoje, detaliojo plano projektą.
JŪROS G. 22E, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Jūros g. 22E, Palangoje, detaliojo plano projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš gyvenamosios teritorijos į
komercinės paskirties objektų teritorijos (K), prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), pastatų
statybą, 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.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-02-25 iki 2014-03-25 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-12 iki 2014-03-25 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-26 10 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Iruta Suško, Sodų g. 10-306, Palanga; tel. 8-612-67822. 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

59

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: 2014-02-10 08:48:54
2014-02-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Ievų g. 6, Palangoje, detaliojo plano projektas.
IEVŲ G. 6, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengto žemės sklypo Ievų g. 6, Palangoje, detaliojo plano projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo keitimas, nekeičiant
pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25
d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos m. centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-02-25 iki 2014-03-25 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-03-12 iki 2014-03-25 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-26 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Artūras Raščius, M. Indriliūno g. 14, Vilnius. Tel. 8-614-17400. 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: 2014-02-10 08:44:39
2014-01-31 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kąstyčio g. 19A, Palangoje, detaliojo
plano projektą
KASTYCIO G. 19A PRADEDAMAS RENGTI DP
Informuojame, kad rengiamas – žemės sklypo Kastyčio g. 19A (kadastrinis Nr. 2501/0027:344), Palangoje,
detaliojo plano projektas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-0329 įsakymas Nr. A1-227 ,,Dėl žemės sklypo Kastyčio g. 19A (kadastrinis Nr. 2501/0027:344), Palangoje,
detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties“; 2013-04-15 detaliojo planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr 25-DP.
Planavimo tikslas – nekeičiant pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio,
nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės
25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 146
patvirtinto žemės sklypo Maironio g. 21A, Palangoje detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje.
Preliminarus rengimo terminas iki 2014 m. IV ketvirč.
Dokumento rengimo etapo stadijos sujungiamos, detaliojo plano koncepcija atskiro detaliojo plano
rengimo etapu netvirtinama Palangos miesto savivaldybės taryboje.
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 2014-01-31
Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-02-14 iki 2014-02-27
Viešas susirinkimas numatomas 2014 – 02 – 28 13:30 val.
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Ekspozicija ir susirinkimas numatomi Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje Gintaro g. 33a, Palanga; tel. 48708.
Planavimo organizatorius – Audronė Ambrazaitienė, Kastyčio g. 19A, Palanga.
Plano rengėjas – UAB ,,Vitalda“, Austėjos g. 36, Palanga. Tel.: 8 698 71080, el. paštas:
daiva.makutenaite@gmail.com.
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: 2014-01-31 12:50:02
2014-01-30 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 5, Palangoje, detaliojo
plano projektą
ŠERMUKSNIŲ G. 5 PRADEDAMAS RENGTI DP
Pradedamas rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 5 ( kad. Nr. 2501/0025: 218), Palangoje, detalus planas.
Detaliojo planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo į
rekreacinės (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos(R1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo rėžimą, suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės infrastruktūros plėtrai; Palangos m. tarybos 2000 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Detaliojo plano rengimo tvarka bendroji, planavimo terminas 2014 m.
Planavimo organizatorius: Egidija Laumenskaitė, Žalioji g.8, Didžioji Riešė, Vilniaus raj., mob.8 612
78760.
Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr.24-330, 91222 Klaipėda, tel. 8 46
383391, mob.8 686 41825, e.p.vdantiene@yahoo.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-30 10:03:26
2014-01-30 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 11, Palangoje, detaliojo
plano projektą
ŠERMUKŠNIU G. 11 PRADEDAMAS RENGTI DP
Pradedamas rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 11 ( kad. Nr. 2501/0025: 217), Palangoje, detalus planas.
Detaliojo planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo į
rekreacinės (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos(R1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo rėžimą, suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos m. tarybos 2000 m. gegužės
25 d. sprendimu Nr.32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas
planuojamoje teritorijoje.
Detaliojo plano rengimo tvarka bendroji, planavimo terminas 2014 m.
Planavimo organizatorius: Angelė Abromaitis, Šiaurinės g.3, Didžiosios Riešės k., Vilniaus raj., mob.8
612 78760.
Detaliojo plano rengėjas: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos pr.24-330, 91222 Klaipėda, tel. 8 46
383391, mob.8 686 41825, e.p.vdantiene@yahoo.com.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-30 09:47:04
2014-01-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Tvenkinių g. 28, Ajerų g. 22, Palangoje, detaliojo
plano projektą.
TVENKINIŲ G. 28, AJERŲ G. 22, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Informuojame, kad skelbiamas parengtų žemės sklypų Tvenkinių g. 28 (Kadastrinis Nr. 2501/0024:167),
Ajerų g. 22 (Kadastrinis Nr. 2501/0024:168), detaliojo plano projektas, bei Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T2-327 patvirtinta detaliojo plano koncepcija. Planavimo tikslas –
žemės sklypų ribų ir plotų keitimas esamų sklypų sąskaita bei valstybinėje žemėje, laisvos apie 0,0129 ha
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valstybinės žemės prijungimas, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į
gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir rekreacinės
teritorijos (R), ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (R1), dalį teritorijos paliekant bendro
naudojimo teritorija (B), 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 gegužes 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto
centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su projektu galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03 detaliojo plano rengėjo patalpose
Medvalakio g. 6-8, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-18 iki 2014-03-03 Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Gintaro g. 33A,
Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-04 11 val. ten pat. Planavimo
pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo
organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT-00134
Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217. Plano rengimą finansuoja Saulius Matulionis. 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: 2014-01-16 09:19:00
2014-01-13 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Anaičių g. 1,1A, Palangoje, planą, prilyginamą
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
ANAIČIŲ G. 1,1A, PALANGOJE,PLANAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Anaičių g. 1,1A, Palangoje, planą, prilyginamą detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui Žemės sklypo adresas: Anaičių g. 1,1A, Palanga Plano rengimo tikslas:
suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams (pastatas – gyvenamas namas,
unikalus Nr. 4400-2356-9155; pastatas – gyvenamas namas, unikalus Nr. 4400-2356-9144) eksploatuoti
pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Rengimo iniciatorius: Galina Milto, Bronė
Bieliauskienė, Marijonas Bieliauskas. Projekto rengėjas: UAB „Domo projektas“, Įm. kodas 300614898,
Pirties g. 7A, Palanga. Atestato Nr. 2R-FP-304Susipažinimas su projektu: Su parengtu projektu susipažinti
ir gauti informacija galima iki 2014 m. sausio 27 d. Adresu: Pirties g. 7a, Palanga, UAB „Domo projektas“,
telefonas 8-684-73721.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-13 10:50:49
2014-01-09 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:124, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0041:124, PALANGOJE, DP RENGIAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:124, Palangoje,
detalusis planas.
Planavimo organizatorius –Vitalius Butkus, Ganyklų g. 47-29, Palanga. Detaliojo plano rengėjas – Vaidas
Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.:
861521741, el. paštas. vaimartis@gmail.com.
Detaliojo planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties,
žemės sklypo naudojimo būdo - gyvenamosios teritorijos (G), pobūdžio – 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, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu
patvirtinto Vilmiškės rajono detalaus suplanavimo projekto sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
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Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti 2014-01-16 iki 2014-02-13. Vieša projekto
ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-11 adresu: Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje, adresu: Gintaro g. 33A, Palanga. tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.
Viešas susirinkimas vyks 2014-02-14, 12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu
planavimo organizatoriui adresu: Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu,
kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-14 09:35:08
2014-01-09 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:194, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
KADASTRINIS NR. 2501/0041:194, PALANGOJE, DP RENGIAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:194, Palangoje,
detalusis planas.
Planavimo organizatorius –Aleksas Stonkus, Ganyklų g. 47-29, Palanga. Detaliojo plano rengėjas – Vaidas
Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.:
861521741, el.paštas. vaimartis@gmail.com.
Detaliojo planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties,
žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos naudojimo būdo - gyvenamosios teritorijos
(G), pobūdžio – 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, Palangos miesto tarybos 1994 m.
rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilmiškės rajono detalaus suplanavimo projekto
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti
2014-01-16 iki 2014-02-13. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-11 adresu:
Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu: Gintaro g. 33A,
Palanga. tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-14, 12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu
planavimo organizatoriui adresu: Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu,
kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-14 09:31:04
2014-01-09 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:46, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
ADASTRINIS NR. 2501/0041:46, PALANGOJE, DP RENGIAMAS
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:46, Palangoje,
detalusis planas.
Planavimo organizatorius –Juzefa Paulauskiennė, Ganyklų g. 47-29, Palanga. Detaliojo plano rengėjas –
Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda,
tel.: 861521741, el. paštas. vaimartis@gmail.com.
Detaliojo planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties,
žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos naudojimo būdo - gyvenamosios teritorijos
(G), pobūdžio – 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, Palangos miesto tarybos 1994 m.
rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilmiškės rajono detalaus suplanavimo projekto
sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti
2014-01-16 iki 2014-02-13. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-27 iki 2014-02-11 adresu:
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Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu: Gintaro g. 33A,
Palanga. tel. 861521741, vaimartis@gmail.com. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-14, 12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu
planavimo organizatoriui adresu: Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, vaimartis@gmail.com.
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta
neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu,
kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-13 14:20:07
2014-01-07 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 14, Palangoje, detaliojo
plano projektą
ŠERMUKSNIU G. 14 PRADEDAMAS RENGTI DP
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI
ŽEMĖS SKLYPO ŠERMUKŠNIŲ G. 14, PALANGOJE DETALŲJĮ PLANĄ
Informuojame, kad, vykdant Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-09
įsakymą Nr.A1-1259, pradedamas rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 14 (kadastrinis Nr.2501/0024:104),
Palangoje detalusis planas.
Planavimo tikslai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų keitimas, nekeičiant žemės
sklypo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr.32
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Detalaus plano preliminarus rengimo terminas - 2014 metų III ketv.. Detalusis planas rengiamas derinamas
ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.
Planavimo organizatorius – Aleksandr Lobačiov, Poilsio g.13, Klaipėda.
Detaliojo plano rengėjas - Projektavimo studija „Katedra“, Turgaus a. 14, LT-87122 Telšiai, tel./faks. 8
444 75522, detalaus plano vadovas Viktoras Katarskis, el.p. viktoras.katarskis@gmail.com.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti detaliojo plano organizatoriui ir/ar
rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu,
taip pat konsultavimosi metu.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-07 13:45:29
2014-01-07 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Jūros g. 12, Palangoje, detaliojo plano
projektą
JUROS G. 12 PRADEDAMAS DP
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJOS PRIE ŽEMĖS SKLYPO JŪROS G.12
(KADASTRINIS NR.2501/0010:216), PALANGOJE, DETALŲJĮ PLANĄ
Informuojame, kad, vykdant Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-09
įsakymą Nr.A1-1261, pradedamas rengti Teritorijos prie žemės sklypo Jūros g.12 (kadastrinis
Nr.2501/0010:216), Palangoje, detalusis planas.
Planavimo tikslai – žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų ir laisvoje
valstybinėje žemėje, žemės sklypų padalinimas, suformuotų žemės sklypų 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; Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.38 2 punktu
patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Detalaus plano preliminarus rengimo terminas - 2014 metų IV ketv.. Detalusis planas rengiamas derinamas
ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus pranešta papildomai.
Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 73, LT00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. p. administracija@palanga.lt.
Detaliojo plano rengėjas - Projektavimo studija „Katedra“, Turgaus a. 14, LT-87122 Telšiai, tel./faks. 8
444 75522, detalaus plano vadovas Viktoras Katarskis, el. p. viktoras.katarskis@gmail.com.
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Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti detaliojo plano organizatoriui ir/ar
rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu,
taip pat konsultavimosi metu.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-07 13:26:44
2014-01-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Jūros g. 42, Palangoje, detaliojo plano projektą.
JŪROS G. 42, PALANGOJE, DP PARENGTAS
Baigiamas rengti žemės sklypo kad. Nr. 2501/0010:209, Jūros 42, Palangos mieste detalusis planas, kurio
tikslas yra Esamo žemės sklypo naudojimo būdo keitimas iš gyvenamosios teritorijos į rekreacines
teritorijas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, numatant ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastatų statybas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m.
kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių
keitimas planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatoriai – Petras Einikis, Stanislova Einikienė. Detaliojo plano rengėjas UAB
„ALMONTUS“, buveinės patalpos I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el.
paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.
Su parengtu projektu ir detaliojo plano koncepcija bus galima susipažinti nuo 2014-02-03 iki 2014-03-03
UAB „ALMONTUS“ patalpose. Vieša projekto ekspozicija (paroda) vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03
Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose,
Gintaro g. 33A, Palangoje. Viešas susirinkimas numatomas 2014-03-04 10:00 val. Palangos miesto
savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Gintaro g. 33A,
Palangoje.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo
pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys
gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente,
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto
laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-14 09:55:40
2014-01-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žvejų g. 2, Palangoje, detaliojo plano projektą.
ŽVEJŲ G. 2, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Žvejų g.2 (kadastrinis Nr. 2501/0027:317), Palangoje
detalusis planas. Planavimo organizatorius – UAB „Žaliasis tiltas“, Vilniaus g. 2/15, Vilnius.
Detaliojo plano tikslas: teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, nekeičiant pagrindinės žemės
naudojimo paskirties ir naudojimo būdo; Palangos miesto tarybos 2000m. Gegužės 25d. Sprendimu Nr.32
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-14 iki 2014-03-14 UAB „Palangos projektas“
patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Tel. 869933925 el.paštas: palangos.projektas@gmail.com. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-27 iki 2014-03-14 Palangos m. savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas
2014-03-14 15.00 val. Palangos m. savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus
patalpose.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Palangos projektas“, Gintaro 33A, Palanga. Tel. 869933925
el.paštas: palangos.projektas@gmail.com.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus,
pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Jei pageidavimai,
pretenzijos dėl rengiamo ar parengto detaliojo plano projekto yra atmetami, tai šiuos priimtus sprendimus,
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,
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Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų
gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami
planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-14 09:41:40
2014-01-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žemaitės g. 8/ B.Oškinio g.5A, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
ŽEMAITĖS G. 8/ B.OŠKINIO G.5A, PALANGA, DP PARENGTAS
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Žemaitės g. 8/ B.Oškinio g.5A (kadastrinis Nr.
2501/0027:316), Palangoje detalusis planas. Planavimo organizatorius – Violeta Jasiūnaitė, Žemynos g.66,
Kaunas.
Detaliojo plano tikslas: teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, numatant vienbučio
gyvenamojo pastato statybą; Palangos miesto tarybos 2000m. Gegužės 25d. Sprendimu Nr.32 patvirtinto
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2014-01-14 iki 2014-03-17 UAB „Palangos projektas“
patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Tel. 869933925 el. paštas: palangos.projektas@gmail.com. Vieša
projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-27 iki 2014-03-17 Palangos m. savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose Gintaro g. 33A, Palanga. Viešas susirinkimas numatomas
2014-03-17 16.00 val. Palangos m. savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus
patalpose.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Palangos projektas“, Gintaro 33A, Palanga. Tel. 869933925 el.
paštas: palangos.projektas@gmail.com.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų
daiktų savininkai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus,
pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Jei pageidavimai,
pretenzijos dėl rengiamo ar parengto detaliojo plano projekto yra atmetami, tai šiuos priimtus sprendimus,
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 esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų
gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami
planavimo pasiūlymai.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-14 09:51:34
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