
 

 
 

INFORMUOJAME, KAD RENGIAMAS ŽEMĖS 
SKLYPO BIRŽŲ R. SAV., PAROVĖJOS SEN., 

MEDEIKIŲ K., LIEPŲ G. 6, DETALIOJO PLANO 
KOREGAVIMAS 

 
 

 

 
 
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
 
 

Planavimo organizatorius: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 38, LT- 41143 
Biržai, tel.: (8~450) 43 133, el. paštas: savivaldybe@birzai.lt, interneto svetainė: www.birzai.lt. 
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė 
Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.. 
Planavimo pagrindas – Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. 
įsakymas Nr. A-347 „Dėl žemės sklypo Biržų r. sav., Parovėjos sen., Medeikių k., Liepų g. 6, detaliojo plano 
koregavimo“. 
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų 
informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.K-VT-36-20-243). 
Planavimo tikslas:  

 Patikslinti žemės sklypo Biržų r. sav., Parovėjos sen., Medeikių k., Liepų g. 6 naudojimo 
reglamentus, atsižvelgiant į sklype esančio pastato (mokslo paskirties pastatas – darželis) paskirtį. 

Planavimo uždaviniai:  
 Nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos; 
 patikslinti kitus reglamentus (užstatymo tankį, intensyvumą). 

 
Detaliojo plano koregavimo procesas: parengiamasis, rengimo (parengiamas esamos būklės įvertinimas, 
sprendinių konkretizavimas), baigiamasis etapai. 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Neatliekamas 
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: Nerengiama. 
 
Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais, 
galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa. 
 
Išsamesnė informacija teikiama Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriuje, Vytauto g.59, LT-41143, Biržai, tel. (8 450)  42 102, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt, www.birzai.lt. 
 
Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD 
Nr.K-VT-36-20-243) nuo 2021 02 22 iki 2021 03 08.  
 
 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami 
raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo 
susipažinimo pabaigos – 2021 03 08. 


