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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 31 straipsnio 4

dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo

dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į UAB

„Litnaglis“ 2022 m. balandžio 21 d. pateiktą pasiūlymą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo:

1. P r i t a r i u iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų –

žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6824/0002:245), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Glaudžių k.,

detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr.

T1-195 6 punktu ir pakoreguoto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.

sausio 5 d. įsakymu Nr. D-23 – keitimą.

2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo

dokumentų keitimo rengimo darbus finansuoja ir planavimo proceso viešumo procedūras užtikrina jos

rengimo iniciatorius.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos

Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                        Mantas Česnauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ

PLANAVIMO DOKUMENTŲ KEITIMO INICIATYVAI

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-04-22 Nr. DE-436

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mantas Česnauskas direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-22 15:32

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-22 15:33

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-16 11:08 - 2023-05-15 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Gailiūnienė vyresnysis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-22 15:37

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-22 15:37

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-11 18:29 - 2023-06-10 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220421.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-25)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-04-25 nuorašą suformavo Laura Baumilė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




