
Ugnė Ivankevičienė 

Adresas korespondencijai: Drobės g. 62, Kaunas 

El.p.korespondencijai: ugne@vienagrupe.lt 

Tel.informacijai: 860319021 

 

Kauno raj. savivaldybės administracijai,  

Adresas: Savanorių pr.371, Kaunas 

 

 

PRAŠYMAS PATALPINTI INFORMACIJĄ 

2017-04-28 

 Prašau patalpinti žemiau nurodytą skelbimo tekstą į www.krs.lt  
 

 

 

 

 Informuojame apie rengiamą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-09-30 

įsakymu Nr. ĮS-1362 patvirtinto žemės sklypo Kauno r.sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k., kadastrinis Nr.  

5217/0013:21 ir kadastro Nr. 5217/0013:610 detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kauno r.sav., 

Domeikavos sen., Smiltynų I k., Alyvų g. 2 kadastro Nr.  5217/0013:788. 

 Planavimo organizatorius: Kauno raj. savivaldybės administracijos (įm.kodas 188756386) 

direktorius, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.:837 305571, info@krs.lt, www.krs.lt, kontaktinis asmuo - 

Urbanistikos skyriaus vyr.specialistė Jurgita Kasputienė , tel.: 837 305 584 ; el.p.: jurgita.kasputiene@krs.lt. 

 Planavimo iniciatorius: Albinas Čiučiulka; 

 Plano rengėja: UAB "Viena Grupė", Drobės g. 62, Kaunas, el.p.: ugne@vienagrupe.lt, tel.: 

860319021. 

 Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo Nr.ĮS-1660 (2016-09-13), Teritorijų planavimo 

proceso inicijavimo sutartimi Nr. S-1187 (2016-10-24), Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr.ĮS-1863 (2016-10-10). 

 Planavimo uždaviniai: žemės sklypo padalijimas į du sklypus, teritorijos naudojimo reglamento (-

ų) - teritorijos naudojimo tipo ir kita, nustatymas. 
 Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas 

(vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“). 

 Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas. 

 Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorių, 

plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.  

 Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2017-05-09 ryto iki 2017-05-23 dienos pabaigos (10 darbo 

dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kauno r. savivaldybės patalpose, Domeikavos 

seniūnijos patalpose. 

 Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos. 
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