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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 256 punktu ir Visuomenės informavimo,
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės
informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų
patvirtinimo“, 6.1 ir 32.1 papunkčiais:
1. T v i r t i n u Planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento –
žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0011:290), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k.,
detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės direktoriaus 2004 m. birželio 29 d. įsakymo
Nr. D-299 5 punktu – keitimui rengti (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių paskelbti Planavimo darbų
programą teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. balandžio d.
įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO
DOKUMENTO – ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 6874/0011:290), ESANČIO
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, NORIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO,
PATVIRTINTO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M.
BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D-299 5 PUNKTU – KEITIMUI RENGTI
Ši Programa parengta vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.
D1-8, 258 punktu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl
teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d.
nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1107
redakcija), 6.1 ir 32.1 papunkčiais.
1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Rožių
g. 6, 8 (kadastrinis Nr. 6874/0011:300, Nr. 6874/0011:301).
2. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,5200 ha.
3. Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12,
Plungė, tel. (8 448) 73 133, faks. (8 448) 71 608.
4. Detaliojo plano rengimo iniciatoriai – fiziniai asmenys.
5. Detaliojo plano rengėjas pasirenkamas detaliojo plano keitimo rengimo iniciatoriaus.
6. Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio
1 d. įsakymas Nr. DE-367 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų keitimo
iniciatyvai“ ir 2021 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. DE-464 „Dėl vietovės lygmens teritorijų
planavimo dokumento keitimo rengimo tikslų“.
7. Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastrinis Nr.
6874/0011:290), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės
rajono savivaldybės direktoriaus 2004 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D-299 5 punktu, - keitimas.
8. Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties sklypui (kadastrinis Nr. 6874/0011:301)
nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį „kita“, naudojimo būdą - „vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos“. Nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio
lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti teritorijos
naudojimo reglamentus.
9. Papildomi planavimo uždaviniai: vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus
reikalavimus.
10. Papildomi reglamentai – nenumatomi.
11. Tyrimai ir galimybių studijos – pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus.
12. SPAV reikalingumas: vadovautis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr.
967, ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.
13. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.
14. Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
15. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
16. Koncepcijos nepriklausomas vertinimas nereikalingas.
17. Viešumo užtikrinimas:
17.1. detaliojo plano keitimo rengimo iniciatorius kartu su rengėju privalo užtikrinti viešinimo
procedūrų organizavimą ir atlikimą Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose nustatyta tvarka;

17.2. visas detaliojo plano keitimo viešumo procedūras detaliojo plano keitimo rengimo iniciatorius
kartu su rengėju privalo užtikrinti, suderinę su Plungės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi.
18. Planavimo terminai: 2021 m. II ketv. – 2021 m. IV ketv.
19. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo
komisijoje.
20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimo pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti
rengėjui. Parengti topografinį planą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus
reikalavimus. Detaliojo plano keitimo rengėjas per 5 darbo dienas po detaliojo plano keitimo
patvirtinimo nustatyta tvarka turi pateikti jį registruoti Teritorijų planavimo registre.
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