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KOVAS
25

antradienis

teka 6.18, delèia
leidþiasi
teka 3.26,
18.55
leidþiasi 12.06

ORAI

SVEIKINAME VARDUVININKUS:

Ðiandien vël palis
daugelyje rajonø,
vietomis galima
perkûnija. Rytiniø
krypèiø vëjas pûs
smagiau,
sieks 7–12 m/s.
Oro temperatûra
nuo 4 iki 10 laipsniø
ðilumos.

ðiandien – Normantus, Normantes; rytoj – Feliksus, Liudgarus, Arbutus, Vydmantes, Emanuelius, Tekles, Laimius.

NETURTINGAJAM TRÛKSTA
DAUG KO, GODÞIAM – VISKO.
Publijus Siras

NAUDINGI PATARIMAI:
• Kaip galima lieknëti su soda? Jos nereikës gerti – turësite paruoðti sodos vonias. Jos atpalaiduoja organizmà,
paðalina ið kûno per dienà susikaupusià neigiamà energijà, pagreitina kraujotakà, o tai padeda greièiau
skaidyti riebalus. Rezultatas – svorio kritimas. Sodos voniai reikës: 200 l karðto vandens (iki 40 °C) ir 300 g sodos. Sumaiðykite, iðtirpinkite ir 20–25 min. pagulëkite. Pamatysite, lieknësite tikrai! Taip pat sodà galite maiðyti su jûros druska. Tokia vonia paspartina medþiagø apykaitos procesus, varo ið organizmo ðlakus ir toksinus. Taigi pasekmës vël tos paèios – antsvorio maþëjimas. Efektà sustiprinsite, jeigu á sodos ir druskos vonià álaðinsite kelis laðus eterinio aliejaus: apelsinø, citrinø, mandarinø ar puðø. Jie sumaþins celiulità ir padës
mesti papildomus kilogramus. VERTA ÁSIDËMËTI! Soda – pasiutusi darbininkë. Netgi po voniø ji toliau dirba
savo darbà. Todël, pagulëjusi vonioje, neláskite po duðo srove nusiprausti. Iðlipusi ið vonios, nusausinkite
kûnà rankðluosèiu, apsivilkite kilpiná chalatà ir iðgerkite karðtos þoleliø arbatos.

Dienos ilgumas
12.27

IÐNUOMOJAMOS

komercinës
paskirties patalpos,
plotas 88,81 m2

INFORMACIJA APIE TERITORIJØ PLANAVIMÀ

Þemaitijos g. 29,
Maþeikiai.
Tel. 8 698 01 471.

Informuojame apie priimtà sprendimà dël regiono lygmens Maþeikiø
naftos perdirbimo gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio
bei susijusios infrastruktûros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas)
rengimo pradþios ir planavimo tikslø.
Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkrièio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ásakymas Nr. 1-222 (Þin., 2013, Nr. 122-6194).
Planavimo organizatorius: Akcinë bendrovë „ORLEN Lietuva“, Maþeikiø
g. 75, Juodeikiø k., 89467 Maþeikiø r. sav., tel. (8 443) 9 21 21, faks. (8 443) 9 25
25, el. p. post@orlenlietuva.lt, www.orlenlietuva.lt.
Specialiojo plano rengëjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaièio 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. Ágyvendinti Nacionalinës energetinës nepriklausomybës strategijos
(NENS) nuostatas ir sukurti trûkstamà techninæ infrastruktûrà, kuri uþtikrintø diversifikuotà naftos ir naftos produktø tiekimà bei tokiu bûdu didintø naftos ir naftos produktø sektoriaus patikimumà ir konkurencingumà bei sudarytø prielaidas
maþinti kainas vartotojams (NENS 89, 90 p.).
2. Uþtikrinti naftos ir naftos produktø transportavimà maþiausiais kaðtais bei
aplinkai saugiu ir maþiausiai tarðiu bûdu – vamzdynais (NENS 95, 105 p.), ir tokiu bûdu padidinti energijos vartojimo efektyvumà transporto sektoriuje bei
skatinti investicijas á aplinkà tausojanèià produkcijos transportavimo infrastruktûrà
(NENS 100.2 p.).
3. Parinkti tinkamiausià magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios
infrastruktûros statybos variantà.
Planavimo uþdaviniai:
1. Plëtoti þalios naftos ir naftos produktø transportavimo magistraliniais
naftotiekiais ir produktotiekiais infrastruktûrà ir rezervuoti teritorijas jø plëtrai.
2. Rezervuoti teritorijas magistraliniø naftotiekiø ir produktotiekiø koridoriams,
nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reþimà.
Planavimo darbø programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijø
planavimo ástatymo pakeitimo ástatymo (Þin. 2013 Nr. 76-3824) 3 straipsnio 1
dalimi, Specialusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas pagal iki ðio ástatymo
ásigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) galiojusá teritorijø planavimo teisiná reguliavimà.
Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijø planavimo dokumento rengimo, sprendiniø pasekmiø vertinimo, baigiamasis) etapais. Planø ir
programø strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo tvarkos apraðe nustatyta tvarka
bus atliekamos strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo procedûros. Specialiojo
plano vieðumà uþtikrinanèios procedûros bus vykdomos bendràja tvarka.
Planuojamos teritorijos vieta: Maþeikiø rajono, Skuodo rajono, Kretingos
rajono, Palangos miesto, Klaipëdos rajono, Klaipëdos miesto savivaldybiø ir
Lietuvos jûros teritorijos.
Planavimo terminas: 2014 m. vasaris – 2016 m. lapkritis.
Pasiûlymø teikimo tvarka – pasiûlymus dël teritorijø planavimo dokumento
projekto visuomenë gali teikti Planavimo organizatoriui arba Specialiojo plano
rengëjui raðtu aukðèiau nurodytais adresais per visà Specialiojo plano rengimo
laikotarpá iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.
REK-12330

IEÐKO DARBO
buhalterë – papildomo darbo.
Tel. 8 618 36 995.
Uþs. 1-418.

patyræ apdailininkai.
Tel. 8 628 82 827.
Uþs. 2-497

statybininkas, turintis patirties.
Tel. 8 624 93 725.
Uþs. 1-776

32 m. vyrukas, neturintis þalingø áproèiø, papildomo darbo savaitgaliais.
Tel. 8 629 21 844.
Uþs. 1-763

moteris, dirbusi maisto gamyboje.
Tel. 8 624 98 957.
Uþs. 2-619

NUSIGRIAUTI SIÛLOMAS
MEDINIS RÀSTINIS NAMAS
IR BALTØ PLYTØ SANDËLIS
Baþnyèios g. 15, Maþeikiuose
(iðsiveþti ir sutvarkyti patiems).
Tel. 8 615 11 605. Sut. Nr. 10/14

PAÞINTYS

NUOMA
Iðnuomojame patalpas kavinei adresu
Aitvaro g. 8.
Informacija
tel. 8 650 11 244.
Uþs. 1-698
Iðnuomojama pobûviø salë iki 30 vietø.
Yra pirtis. Tel. 8 623 69 501. Uþs. 1-819

Ieðkau gyvenimo draugo nuo 60 iki
65 metø. Nuotykiø ieðkotojai, nesivarginkit!
Tel. 8 624 14 097.
Uþs. 1-756

SKELBIMAI. REKLAMA. LAISVALAIKIS

2014 m. kovo 25 d., antradienis
(Atkelta iš 14 p.)

PAR D UODA
Įvairios prekės
Geros kokybės juodalksnio, beržo, ąžuolo skaldytas malkas (pakuojame į padėklus arba 3 m ilgio
rąsteliais), pjuvenų briketus ir granules, atraižas.
Atvežame nemokamai. Tel. 8 630 64 435.

Transporto priemonės

Kokybiškas beržo, juodalksnio malkas (turime
sausų), pjuvenas, briketus. Tel. 8 671 87 140, (8
46) 459 400.

LAISVALAIKIO GIDAS

Automobilis “Honda Civic” (2001 m., sedanas,
“automatas”, benzinas/dujos). Mob. tel. (8 611)
59406.

daugiau
renginių - ve.lt

KLAIPĖDOJE

Įvairios prekės
Brangiai perku senus gintaro dirbinius, gintaro
gabalus, žaliavą. Tel. 8 662 41 817.
118065

120545

Brangiai superkame katalizatorius, Ag kontaktus,
šviną, alavą, nikelį, babitą, titaną ir kt. spalvotus
metalus. Minijos g.172. Tel. 8 659 89 605, 8 657
95 432.
119565

Kuro sandėlys parduoda baltarusiškus durpių
briketus; stambią, kokybišką akmens anglį nuo
499 Lt/t. Tel. 8 657 95 758.

Brangiai superkame katalizatorius, alavą, nikelį,
nichromą ir kitus metalus. Malūnininkų g.13. Tel.
8 675 00 942.

113236

119544

Naudotą surenkamą angarą, naudotus pamatų
blokus. Atliekam pastatų griovimo darbus. Tel.
8 671 64 696.

Nekilnojamas turtas

120744

Nebrangiai skaldytas malkas, lentų galus, pjuvenas, statybinę medieną, malkines, lauko ir vidaus
dailylentes. Tel. 8 687 78 566, 8 687 78 567.
115879

Nuolat lapuočių malkas, pjautas po 3 m
(trinkelėmis, kaladėmis), eglės rąstus (6 m ilgio).
Tel. 8 645 24 040, 8 611 17 726.
117841

Perkame įvairų popierių ir kartoną, polietileno
plėvelę, plastikinę tarą, automobilių plastmases.
Malūnininkų g. 13, tel. 8 659 44 075.
Perku garažą ir lengvojo automobilio priekabą.
Tel. 8 647 52 091.
120186

Metalai

122010

Parduodame kokybiškas 6 mm medžio granules
(maišas 25 kg). Sandėlys Plungėje. Tel. +370 698
81498 arba +370 612 95806.
117946

Parduodame malkas, turime ir sausų. Tel. 8 612
17 198.
112116

Parduodu beržines ir lapuočių malkas, statybinę
medieną. Tel. 8 686 27 149.
119364

Parduodu malkas beržo, juodalksnio, skaldytas,
po 3 m, statau malkines, pavėsines. www.
vakarumalkos.lt, tel. 8 606 56 982
117515

Parduodu šieną rulonuose ir mėšlą. Išsinuomosiu
pievas šienavimui (gali būti apleistos). Tel. 8 685
51 193.
119292

Parduodu vaismedžius ir vaiskrūmius. Tel. 8 611
36 185, 441 541.
121698

Patikimi ir ekonomiški granuliniai OPOP katilai
(Čekija/Danija). Verpėjų g. 2, Klaipėda, www.
energijosparkas.lt.
118765

Pigiai skaldytas, rąstais beržo, kietmedžio ir
kt. lapuočių malkas, pjuvenų briketus. Atveža
nemokamai. Tel. 8 612 60 467.
119662

Prekiaujame visų tipų roletais, vertikaliom
žaliuzėm. www.milaga.lt, tel. 8 674 18 300.
121720

Volgas: 22 V (universalas), 31-02 (benzinas-dujos,
1999 m., baltos sp., 3500), GAZ 53, ZIL 157,
motociklą “Dniepr”, seną restauruotą traktoriuką
DT-20, važiuojantį OLCIT CLUB (1500 Lt); arklinę
šienapjovę. Tel. 8 675 11 551.
121760

Statybinės medžiagos

Aukščiausiomis kainomis superka visą metalo
laužą. Gali pasiimti. El. svarstyklės. Dubysos g.31.
Tel. 486 287, 8 659 77 946.

MSK “Privati girininkija”: perkame mišką, žemę,
sodybas, rengiame miškotvarkos projektus, konsultuojame miškų savininkus. Tel. 8 620 87 788.
Ūkininkas perka žemes ir miškus. Išsinuomoja
dirbamas žemes. Tel. 8 677 90 939.
113541

Transporto priemonės

119581

Aukščiausiomis kainomis visą metalo laužą.
Minijos 169M,13 sand.(Autoaibės teritorija). Tel.
319 951, 8 699 91 539, 8 606 12 277.

Aukščiausiomis kainomis superkame automobilius, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 677 99 060.
119979

119477

Aukščiausiomis kainomis visą spalvotąjį ir juodąjį
metalo laužą, katalizatorius. Pasiimame. Tel. 8 659
44 075, Tilžės g. 52 (buvusi 4 ATĮ).
119528

Teatras
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
Žvejų rūmai, Taikos pr. 70. Bilietai parduodami
Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje II-VI 10-18 val.,
VII 2 val. iki spektaklio. Inf. ir bilietų rezervavimas
tel. 8 (46) 314453, www.kldteatras.lt ir
www.bilietupasaulis.lt

25 d. 18 val. premjera, skiriama aktorės Elenos
Gaigalaitės jubiliejui! A. Herzog “4000 mylių”, rež.
P. Gaidys.
28 d. 18 val. Tarptautinės teatro dienos šventė
“Padėkos kaukės”.
30 d. 13 val. skelbtas spektaklis “Katės namai”
dėl aktorės ligos nevyks.

119720

119744

121981

Parduodamas BUAB “Vermikompostas” įkeistas
turtas (3000 kg sliekų biomasė). Įkeisto turto
kaina 34406,00 Lt. Informacija tel. 8 698 00
489.

Brangiai perkame mišką. Tarpininkaujame
perkant, parduodant. Atliekame miško
ruošos darbus. Greitas, sklandus atsiskaitymas klientams palankia valiuta. Tel. 8 655
21 778, 8 612 53 375.

119509

Nuolat parduodu lapuočių malkas, statybinę
medieną ir lentas. Tel. 8 671 61 283.

Automobilius ir mikroautobusus (gali būti be TA).
Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 608 96 220.
119319

Automobilius įvairius. Šilutės pl. 55A. Tel. 8 687
90 542.
119437

Automobilius, mikroautobusus. Gali būti su defektais. Tel. 8 684 90 272, 8 684 90 275.
120202

Brangiai automobilį, mikroautobusą, visureigį su
variklio, važiuoklės defektu ir nevažiuojančius.
Tel. 8 699 26 850.
121571

Brangiai superkame automobilius Klaipėdos
regione. Atsiskaitome iš karto. Išrašome pažymas.
Tel. 8 647 79 911.
119914

Geriausiomis kainomis superkame automobilius
iki 5000 Lt. Atvykstame į vietą. Tel. 8 635 11 550.
119819

Perku bet kokios būklės automobilį, gali būti
tvarkingas arba daužtas, su defektais, be TA.
Pasiimu pats. Tel. 8 676 11 937.
118821

Superkame automobilius geriausiomis
kainomis. Pasiimame patys, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 677 22 424, 8 678 18 544.

I N F O R M AC I J A
122045

Informuojame, kad pertvarkoma R. Zablacko
įmonė “Stogmeda” (kodas 141775127, buveinės
adresas Klaipėda, Rumpiškės g. 22B-22) į UAB
“Stogmeda”. Su pertvarkomos įmonės dokumentais galima susipažinti įmonės buveinėje, tel. 8
659 57 400.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397413,
www.klaipedosmuzikinis.lt

28, 29 d. 18.30 val. V. Ganelino, S. Gedos miuziklas “Velnio nuotaka” (37 Lt).
30 d. 12 val. Kolonų salėje muzikinė pasaka vaikams pagal klasikines lopšines “Verpalų pasakos”
(15 Lt).
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

29 d. 12 val. lėlių spektaklis “Sudaužytas kiaušinis”, rež. G. Radvilavičiūtė.
30 d. 12 val. premjera! Spektaklis “Tamsus debesėlis”, rež. D. Savickis, “Kolektyvinis sodas”.

Renginiai
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
Šaulių g. 36, tel. 410566, www.koncertusale.lt,
“Bilietai.LT”. Koncerto dieną nuolaidos
bilietams netaikomos.

26 d. 18 val. “Romantiškas minimalizmo
dvelksmas”, atlieka “Domino duo”: R. Lipinaitytė
(smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas) (20, 30 Lt,
taikomos nuolaidos).
Festivalis “Klaipėdos muzikos pavasaris”

28 d. 18 val. “Simfoniniai susitikimai”: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentė
M. Gražinytė-Tyla (Lietuva-Vokietija), solistas A.
Žlabys (fortepijonas, Lietuva-JAV). 17 val. prieškoncertinis susitikimas (30, 50, 70 Lt).
Kiti renginiai

25 d. 18 val. premjera! Humoristinis muzikinis
spektaklis “Vyrai meluoja geriau” (“Bilietai.LT”).
30 d. 18 val. Ovidijaus Vyšniausko, Ingos Valinskienės ir grupės gyvo garso koncertas (“Bilietai.
LT”).
31 d. 19 val. “Domino” teatro premjera! komedija “Diena be melo” (“Bilietai.LT”).

121961

Atiduodu išsivežimui statybines atliekas. Plytos,
tinkas ,akmenys. Tel. +370 672 06 768.
121251

Inertinių medžiagų prekyba: žvyras, smėlis, skalda, juodžemis. Pristatome į vietą savo transportu.
Prekiaujame karjero kainomis. Tel. 8 683 96 849.
120453

15

Edukaciniai užsiėmimai suaug. 6 Lt, vaikams 3 Lt.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 313691,
el. p. virginija@kkkc.lt.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

P ERK A

118038

"Vakarų ekspresas"

Pranešame, kad UAB “Gindulių dvaras”, įm.
kodas 300629626, buveinė Daukšos g. 30a-15,
Mažeikiai, keičia savo pavadinimą į UAB “Saugi
investicija”.

(Nukelta į 16 p.)

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt

27 d. 18 val. Tarptautinei teatro dienai - Pilies
teatro spektaklis T. Bartajos “Žaislinis pistoletas”,
rež. A. Vizgirda (15 Lt, “Tiketa”).
29 d. 12 val. klounų teatro “Dulidu” lėlių spektaklis vaikams “Arklio Dominyko meilė”, rež. K.
Kondrotaitė (15 Lt, “Bilietai.LT”).
29 d. 18 val. koncertas “Hiperbolė Tribute Band”
(33-53 Lt, “Bilietai.LT”).
“ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, “Bilietai.LT”

27 d. 19 val. “Domino” teatro sceninis koncertinis pastatymas “Paryžiaus katedra” (30-60 Lt).
29 d. 17 val. Lietuvos komiko vakaras (40-60
Lt).
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS
Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt
Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

27 d. 17 val. kūrybinis užsiėmimas “Tapybos
pradžiamokslis”, vadovė - tapytoja Irma Leščinskaitė (20 Lt, suteikiamos priemonės. Inf. ir
registracija vykdoma tel. 8 645 44321 bei el. p.
rasma@kkkc.lt).
Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

26 d. 14 val. kūrybinis užsiėmimas senjorams
“Velykinis atvirukas”.
29 d. 12 val. šeimų savaitgalis “Paveikslas su
adatėlėmis”.

28 d. 16 val. atidaroma tautodailininkės Angelės Steponavičienės karpinių paroda (iki 04
27), vyks autorės kūrybinis užsiėmimas.
29 d., 04 05, 12 d. 11 val. edukaciniai margučių
marginimo užsiėmimai (regist. ir inf. tel. (8 46)
310022).
31 d. 11 val. projektas “Tradicija šeimai”: “Lopšinės ir žaidinimai” (besilaukiančioms ir kūdikius
auginančioms šeimoms, nemokamai, registr. ir
inf. tel. (8 46) 312113).
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

26 d. 17.30 val. Gerlacho palėpėje trečios Dalios Bielskytės poezijos knygos “Vardas debesies”
pristatymo vakaras, dalyvaus autorė, rašytojas
J. Šikšnelis, literatūrologas M. Šidlauskas ir kt.,
tekstus skaitys Apeirono teatro aktoriai, muzikuos maestro S. Šiaučiulis. Po renginio kavinėje
“Pauzė” atidaroma Arūno Juozapaičio 3 paveikslų
paroda.
27 d. 17 val. Gerlacho palėpėje poetės Elenos
Karnauskaitės kūrybos vakaras, poezijos rinkinio
“Užpustomi” pristatymas, dalyvaus poetė E. Karnauskaitė,literatūrologasM.Šidlauskas,moderuos
G. Gugevičiūtė, muzikuos R. Moisejeva (smuikas)
ir J. Aleknavičienė (fortepijonas).
28 d. 17 val. III a. hole atidaroma Vidmanto
Gorodeckio piešinių paroda “Nostalgija”.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Veiksmo savaitė be patyčių

25 d. 11 val. “Pelėdžiuko” filiale (Tilžės g. 11)
“Ne patyčioms! Mes - už draugystę”: kursime
draugystės ir gerų žodžių medį.
25 d. 10.30 val. Pempininkų vaikų padalinyje
(Taikos pr. 79/81A) edukacinis renginys “Draugystė su piene”.
25 d. 15 val. “Karlskronos” filiale (Laukininkų g.
50) “Mus visus šildo viena saulė”: bibliotekos skaitytojų susitikimas su l/d “Sakalėlis” ugdytiniais.

Kinas
“FORUM CINEMAS”
Taikos pr. 61, PC “Akropolis”

“Tarzanas” (dubl. liet. animac., V) - 3D: 11.15,
13.45, 16.15 val.; 2D: 10.15, 12.30, 14.45, 17 val.
“Baubas” (3D, fantastinis trileris, N-13) - 10.30,
13.30, 16.30, 18.45, 21.40 val.
“Divergentė” (fantastinis nuotykių, N-13) - “Power Hit Radio” premjera 27 d. 20.30 val.
“Ištroškę greičio” (veiksmo, N-13) - 12.15, 18,
21 val.
“Viešbutis “Grand Budapest” (komedija,
N-16) - 15.15, 19, 21.20 val.
“Ponas Žirnis ir Šermanas” (dubl. liet. animac.,
V) - 3D: 10.45, 13.15, 15.40 val.; 2D: 14.10, 16.40
val.
“300: imperijos gimimas” (3D, veiksmo, N-16)
- 19.30, 21.50 val.
“Vilką mini, vilkas čia” (rusiška komedija,
N-13) - 19.15, 21.30 val.
“Redirected / už Lietuvą” (LT juodoji komedija,
N-18) - 17.45 val.
“Išlikęs gyvas” (karinė drama, N-16) - 20.30 val.
(27 d. nevyks).

Klubai
LIAUDIŠKA UŽEIGA “TROBA”
Debreceno g. 61A, tel. 300855

28, 29 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.
04 11 d. 21 val. Giulija.
FRIEDRICHO PASAŽAS
Tiltų g. 26A, staliukų rezervacija tel. (8 46) 211390
Friedricho smuklė

28 d. 20.30 val. grupė “Lokysta” (lietuviški šlageriai).
29 d. 20.30 val. grupė “Ilex” (pasauliniai koveriai).

PALANGOJE
KULTŪROS CENTRAS “RAMYBĖ”
Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042.
El. p. info@klubasramybe.lt,
www.klubasramybe.lt, Bilietai.LT

29 d. 19 val. “24 valandos iš moters gyvenimo”:
V. Bičkutė, V. Kochanskytė ir D. Rudytė.
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Kolumbariumo poreikiui išaugus –
naujas kompleksas

Lėbartų kapinių
centriniame take įgyvendinus dalį kolumbariumo projekto, praėjusį
penktadienį čia vyko
atidarymo ir šventinimo
ceremonija. Penkiuose statiniuose – 184
kriptos, kuriose po 4
vietas. Klaipėdos miesto savivaldybės meras
Vytautas Grubliauskas
padėkojo investuotojui – UAB „Arsenalas“
savininkui Virginijui
Rutkauskui už sparčiai
atliktą darbą, nes kolumbariumo poreikis didėja.
Pirmasis kolumbariumas
sparčiai besiplečiančiose Lėbartų kapinėse buvo pastatytas
2007 m. Jį pastačiusi Klaipėdos
miesto savivaldybė leido naudotis nemokamai. Per pusmetį
vietos buvo išgraibstytos.
Naujojo statybai vieta parinkta centriniame Lėbartų
kapinių take. Į 900 vietų kolumbariumo projekto vykdymą
investavo konkursą laimėjusi
UAB „Arsenalas“. Per 3 mėnesius įmonė baigė dalį projekto
– pastatė 5 poliruoto granito
statinius, kuriuose 184 kriptos,
o kiekvienoje – po 4 vietas.
Kolumbariumo atidarymo-šventinimo ceremonijoje
dalyvavęs Klaipėdos miesto
savivaldybės meras Vytautas
Grubliauskas kalbėjo, jog šiandieninis gyvenimas diktuoja ir
tokią infrastruktūrą: „Didėja
kolumbariumo poreikis. Dabar gyvieji čia galės laikyti
kremuotus artimųjų palaikus.“
Jis padėkojo už sparčiai atliktą
darbą.
Ceremonijoje dalyvavo Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos
kraštui kun. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Juozapo
Darbininko parapijos kun. dr.
Vladas Gedgaudas bei Gargždų
dekanato dekanas kanauninkas
Jonas Paulauskas. Šventinant
naujojo kolumbariumo statinius, teigiamai įvertintas šių
krikščioniškų namų atsiradimas. „Tai tarsi viešbutis, kuriame mirusieji laikinai ilsėsis iki
amžinojo prisikėlimo“, – sakė
kunigas V. Viktoravičius.

V. Rutkauskas pasakojo apie kolumbariumo statinius.

Kunigai V. Viktoravičius ir J. Paulauskas, meras V. Grubliauskas ir verslininkas V. Rutkauskas.

Verslininko V. Rutkausko
teigimu, pradėjus teikti paslaugas, rezervuojamos vietos.
„Jau įsigyta 10 kriptų“, – sakė
jis. Sumokėjus nuo 3 000 Lt
iki 3 600 Lt už neterminuotą
kremuotų palaikų saugojimą
kriptoje, papildomų išlaidų
nebebus. Kolumbariumas priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, priežiūros darbus
Dėmesio!
VIŠČIUKAI! VIŠTAITĖS! VIŠTOS!
Kovo 27 d., ketvirtadienį,
prekiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotais mėsiniais viščiukais
(„Ross-308“, „Cobb-500“) 1-21 d.
ir 2-5 mėn. raibomis, juodomis,
baltomis, pilkomis, rudomis
vištaitėmis, spec. lesalais,
gaidžiukais, girdyklomis, lesyklomis.
Judrėnuose – 9.00, Šalpėnuose –
9.20, Daukšaičiuose – 9.40, Veiviržėnuose
– 10.00, Endriejave – 10.30, Žadeikiuose –
11.00, Vėžaičiuose – 11.20, Lapiuose – 11.40,
Gargžduose – 12.00, Doviluose – 12.20,
Dauparuose – 12.50, Kvietiniuose – 13.10,
Plikiuose – 13.30, Kretingalėje – 14.00,
Girkaliuose – 14.30, Mazūriškėse – 15.00,
Ginduliuose – 15.15, Jakuose – 15.30, Priekulėje – 16.00, Agluonėnuose – 16.30, Pėžaičiuose – 16.45, Šiūpariuose – 17.00 val.

Prekiausime iš namų adresu: Rietavo
sav., Budrikių k. Tel. 8 615 28420.

atlieka UAB „Akmeka“. V.
Rutkauskas aiškino, jog visą
kolumbariumo projektą baigs
po 6 metų.
Pasak jo autoriaus architekto
Adomo Skiezgilo, įgyvendinta
penktadalis projekto. Iš penkių
statinių, pastatytų iš juodo ir
pilko poliruoto granito, vienas
puošnesnis – apvalios formos,
su kolonomis, o kiti dvipusiai.
Prie kriptų – lentynėlės pastatyti žvakei.
A. Skiezgilas kalbėjo, jog

ateityje baigus kolumbariumo
projektą, komplekse turėtų būti
gėlynai, pakeista danga, įrengta
pastogė, ir galbūt pastatyta koplyčia. Jo manymu, kremuotus
palaikus saugoti kriptoje patogiau, nes atkrenta rūpesčiai
dėl kapo priežiūros, nebereikia antkapinio paminklo. „Po
mirties turi likti tik ženklai“,
– įsitikinęs architektas.
Virginija LAPIENĖ
A. VALAIČIO nuotr.
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INFORMACIJA APIE
TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
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.
1-222 (Žin., 2013, Nr. 122-6194).
Planavimo organizatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“,
Mažeikių g. 75, Juodeikių k., LT
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.

Švyturys
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2014 m. kovo 26 d., trečiadienis

(Atkelta
(Atk
lt iš 10 p.))
15.00 TV serialas „Meilė ir bausmė“.
17.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.50 Patrulis.
18.30 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Mano vyras gali.
22.15 Romantinė komedija „Ne anyta, o
monstras“.
0.20 Siaubo filmas „Vilkolakių medžiotoja“.
2.00 Komedija „Bruno“.

5.50 Programos pradžia.
6.00 Labas rytas, Lietuva.
9.00 TV serialas „Kobra 11“.
10.00 TV serialas „Naisių vasara“.
11.50 Lašas po lašo.
12.00 TV serialas „Miestelio ligoninė“.
13.00 Taip. Ne.
13.55 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktua-

lijų laida.
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida.
15.30 Žinios. Sportas. Orai.
15.50 TV serialas „Senis“.
17.00 TV serialas „Kobra 11“.
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą).
Sportas. Orai.
18.40 Žingsnis po žingsnio. Būstas.
19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių
konkursas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas.

Orai.
21.15 Duokim garo!
22.00 Loterija „Perlas“.
22.05 Duokim garo!
23.15 Drama „Potvynis“ (2).
0.15 Drama „Emdeno“

vyrai“ (2).
1.15 TV serialas „Senis“.

7.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
8.00 Yra kaip yra.
9.00 Prajuokink mane.
10.00 TV serialas „Naujakuriai“.
11.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“.
12.00 Kalbame ir rodome.
13.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
14.00 TV serialas „Nuotakos siaubūnės“.
15.00 TV serialas „Didžioji sėkmė“.
15.30 TV serialas „Dreikas ir Džošas“.
16.00 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“.
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
18.00 Žinios.
18.25 TV serialas „Jaunavedžiai“.
19.30 Amerikietiškos imtynės.
21.30 Veiksmo f. „Robotas policininkas.

Absoliutus žlugimas“.
23.25 Romantinė komedija „Paskutinis
bučinys“.
1.25 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“.
2.30 Bamba TV.

6.45 Dienos programa.
6.50 „Šeimynėlė“.
7.50 „Draugai VIII“.

8.15 „Antinas Gudruolis“.
8.40 „Nenugalimieji II“.
9.05 „Galingasis šuo Kriptas“.
9.30 „Zigis ir Ryklys“.
10.00 Gyvenu tikėdamas.
11.00 „Gailestingumo ligoninė“.
12.00 „Karališkos kančios“.
13.00 „Purpurinis deimantas“.
14.00 Nematomas žmogus.
15.00 Teleparduotuvė.
15.30 Juokas juokais.
16.00 „Šeimynėlė“.
17.00 Keksiukų karai.
18.00 „Melo pinklės“.
19.00 „Uždrausta meilė“.
21.00 „Inspektorius Džordžas Džentlis. Garbės

reikalas“.
22.45 „Vakarėlis“.
0.40 „Ties riba“.

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.50 Žinių naujienos.
8.00 „Albanas“.
10.10 „Padangių patruliai“.
11.15 Reporteris.
12.00 Kitoks pokalbis.
13.00 Nuoga tiesa.
14.00 Lietuva tiesiogiai.
14.35 TV parduotuvė.
14.50 „Air America“.
16.00, 17.00 Žinios. Orai.
16.20 Dokumentinis f. „Mikropasauliai“.
17.20 Dokumentinis f. „Pavojingiausi pasaulio

gyvūnai“.

18.00
18.40
18.50
19.50
20.50
21.50
24.00

Žinios. Orai.
Žinių naujienos.
„Moterų daktaras“.
Kitoks pokalbis.
Pasaulis X.
Veiksmo f. „Tai Chi didvyris“.
Karinė drama „Tigrų šalis“.

8.00 Programos pradžia.
8.05 „Miestelio ligoninė“.
9.00 Tarptautinė konferencija „Parlamentų

indėlis į NATO plėtrą“. Tiesioginė transliacija iš
LR Seimo Kovo 11-osios Akto salės.
12.00 Naktinis ekspresas.
12.30 Septynios Kauno dienos.
13.00 Lietuvių kinas trumpai. Dokumentinis f.
„Būkime švarūs...“ 2012 m. Rež. R.Šarknickas.
13.30 Tarptautinė konferencija „Parlamentų
indėlis į NATO plėtrą“. Tiesioginė transliacija iš
LR Seimo Kovo 11-osios Akto salės.
16.00 ...formatas. Poetas Gytis Norvilas.
16.20 Laba diena, Lietuva.
17.40 Žinios.
18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 Gustavo enciklopedija (subtitruota).
18.45 Lietuvių dokumentika. Lietuvos valstybinio jaunimo teatro metraštis 1975-1985
m. 2011 m.
20.10 LRT studija Vilniaus knygų mugėje
2014. 12 geriausių knygų pristatymas ir 2013
metų LLTI premijos „Kūrybiškausios knygos“
laureato paskelbimas.
20.45 Dokumentinis f. „1863-ieji“.
21.45 Linija, spalva, forma.
22.30 Džiazo vakaras. Birštono džiazo
festivalio belaukiant. Neda ir Vilniaus džiazo

Mirė
Kretingoje:
Valerija Paulauskienė
(1938 m.),
Veronika Leknienė
(1920 m.),
Stasys Živatkauskas
(1922 m.),
Andrius Lukauskas
(1975 m.),
Stasė Niecelienė (1929 m.),
Zita Donielienė (1936 m.),
Vytautas Benetis (1955 m.),
Vilius Barzdys (1942 m.).
Darbėnų seniūnijoje:
Kazys Ronkaitis (1925 m.,
Vaineikių k.).

A A
Užjaučiame
čiam
me mirusi
mirusiųjų
artimuosius
i

orkestras (vad. R.Rančys) Birštono džiazo
festivalyje 2012 m.
23.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas.
Orai.
0.15 Auksiniai scenos kryžiai. Lietuvos teatro
apdovanojimų teikimo iškilmės Panevėžio
Juozo Miltinio dramos teatre.

INFORMUOJAME
Informuojame, kad 2014 m. vasario 28 d. MB „Pajūrio matininkai“ atliko žemės sklypo (kadastro Nr.
5660/0008:120), priklausančio Tomui Šakauskui, ribų
paženklinimą Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kvecių
k., Šlaito 1-oji g. 5.
Prašome gretimo žemės sklypo, kurio kadastro Nr.
5660/0008:105, savininką Mindaugą Budiną, turintį
bendrą ribą su minėtu sklypu, arba įgaliotus asmenis
susisiekti su MB „Pajūrio matininkai“. Kontaktai: tel.
+370 648 55944, adresas: J. K. Chodkevičiaus 10-203,
Kretinga.
INFORMACIJA APIE PRŪDUPIO ŽVYRO TELKINIO
EKSPLOATACIJOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:
UAB „Karelia real estate“, Vytauto g. 91-23, Palanga, LT00154 Palangos m. sav., mob. tel. (8 670) 39 781, el. p. alvetoskarjerai@gmail.com.
2. PŪV pavadinimas: Prūdupio žvyro telkinio eksploatacija.
3. PŪV vieta: Prūdupio žvyro telkinys yra apie 600 metrų
atstumu į vakarus nuo Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos
r. savivaldybėje.
4. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
2014-03-20 raštu Nr. (4)-LV4-745 priėmė atrankos išvadą,
kad UAB „Karelia real estate“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo
dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 900 - 1600 val., tel.: (8 46)
430 463, kont. asmuo – J. Kaluzevičius.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo
dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16, Klaipėda, 800 1700 val., tel.: (8 46) 466 466, kont. asmuo – V. Jonušas.
7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada
ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų
nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamente, Birutės g. 16, Klaipėda, 800 - 1700
val. ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda,
900 - 1600 val.

Informuojame, kad 2014 m. balandžio 10 d. nuo 11
val. iki 12 val. bus vykdomi Jonui Bertužiui priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 5617 0005 0016), esančio Kėkštų k., Žalgirio sen. Kretingos r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti kaimyninio žemės
sklypo (kadastro Nr. 5617 0005 0247) savininkę Dalią
Ali ar jos įgaliotus asmenis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į J. Lukoševičiaus geodezinių ir
topografinių darbų įmonę. Tel. 8 615 31013 arba el. p.
ljonas@takas.lt

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
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. 1-222 (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.
Dėl prašymų pateikimo rengiant Erlėnų, Laivių
ir Leliūnų kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektus
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kretingos
skyrius informuoja, kad 2014 m. balandžio 28 d. bus
pradėti rengti:
135,58 ha (visas plotas saugomoje teritorijoje) teritorijos Kretingos rajono Erlėnų kadastro vietovės
žemės reformos žemėtvarkos projektas. Projektavimo
darbus vykdo Javita Stropuvienė (S. Šimkaus g. 19,
Klaipėda, tel. (8 46) 41 24 50, el.p. javita.stropuviene@
vzf.lt)
197,97 ha (17,41 ha saugomoje teritorijoje) teritorijos Kretingos rajono Laivių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas. Projektavimo darbus
vykdo Javita Stropuvienė (S. Šimkaus g. 19, Klaipėda,
tel. (8 46) 41 24 50, el.p. javita.stropuviene@vzf.lt)
214,04 ha (182,44 ha saugomoje teritorijoje) teritorijos Kretingos rajono Leliūnų kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas. Projektavimo darbus
vykdo Javita Stropuvienė (S. Šimkaus g. 19, Klaipėda,
tel. (8 46) 41 24 50, el.p. javita.stropuviene@vzf.lt)
Asmenys, pageidaujantys Erlėnų, Laivių ir Leliūnų
kadastro vietovių teritorijose susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, iki 2014 m.
balandžio 18 d. gali pateikti prašymus Nacionalinės
žemės tarnybos prie ŽŪM Kretingos skyriui.
Su Erlėnų, Laivių ir Leliūnų kadastro vietovių
laisvos žemės fondo žemės planais galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Nacionalinės
žemės tarnybos prie ŽŪM Kretingos skyriuje, J. K.
Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, 213 kab., pirmadienįketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val, penktadienį nuo
8.00 iki 15.45 val.
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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.

GYVENTOJAMS

Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos
ministro įsakymas Nr. 1-222 (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.

Viešosios paslaugos

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,

Asmenų priėmimo grafikas
Išankstinė registracija Soc.
paramos skyriuje
Verslo vartai
Posėdžiai
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Miesto problemos
(žemėlapis)
Darželiai: Darželių paieška

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.

Struktūra ir kontaktai

Teisinė informacija

Veikla

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.

Paslaugos

PRIĖMIMAS Į DARŽELIUS

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 susirinkimokonferencijos pabaigos.

Archyvas
Komentarų sąrašas (0)

KLAUSIMAIATSAKYMAI
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KLAUSIMAS

JŪSŲ NUOMONĖ
Parašyti oficialų skundą ar
siūlymą...
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Priimtas sprendimas dėl specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Teritorijų planavimas
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija

2014-03-24
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. 1-222 (Žin., 2013, Nr. 122-

Veikla
Paslaugos
Klausimai
Tarptautinis
bendradarbiavimas
Švietimas
Aplinkos apsauga
Apskaitos reforma
Bendrojo naudojimo
objektų administravimas

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. Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo detaliojo plano projektas
2014-03-24

Civilinė sauga

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5630/0001:15 Kašučių k.v., esančio Žiogelių k., Darbėnų sen., Kretingos r.
sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo

Kalba

būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus bei nustatyti teritorijos

Korupcijos prevencija

tvarkymo ir naudojimo režimą, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. Išsamiau »

Kultūra
Nevyriausybinės
organizacijos
Nuorodos
Plėtra

Rengiamas detalusis planas
2014-03-24
Informuojame, kad rengiamas detalusis planas, Kretingos r.sav. Kretingos sen. Pryšmančių km. kad.Nr.5670/0002:394, plotas
0,8770 ha. Planavimo organizatorius – Antanas Žabinskas. Išsamiau »

Rajonas
Sanitarija
Socialinė padėtis
Sportas
Sveikata
Verslas
Žemės ūkis
Karjera

Parengtas žemės sklypo detaliojo plano projektas
2014-03-21
Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kad. Nr. 5630/0001:15 Kašučių k.v., esančio Žiogelių k., Darbėnų sen., Kretingos r.
sav., detaliojo plano projektą, numatantį pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo
būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalinti į sklypus bei nustatyti teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimą, svarstymo su visuomene baigiamąjį etapą. Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo specialusis planas
2014-03-17
Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5627/0 004:8, Žadeikių k., Kretingos r. sav.) specialusis planas - kaimo plėtros
žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Žemės sklypo plotas - 1,2794 ha. Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
2014-03-17
Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir
tvirtinimo miesto teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. 1124,
nustatyta tvarka, parengtas, Šiaulių g. 33, Kretingos m., žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detalusis planas
2014-03-14
Planuojamos teritorijos adresas ir pagrindiniai duomenys – laisva valstybinė žemė tarp Užtvankos, P.Vileišio ir Kluonalių gatvių,
Kretingos mieste. Planuojamos teritorijos plotas apie 11 ha. Išsamiau »

Numatomas statinio projektavimas ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus
2014-03-12
Statinio statybvietės adresas:
Kretingos g. 43A, Kartenos mstl., Kretingos r., Žemės sklypo kadastro nr. 5627/0007:108. Pastatas: sandėlis unikalus nr. 56964401-3014. Išsamiau »

Numatomas statinio projektavimas ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus
2014-03-12
Statinio statybvietės adresas:
Kretingos g. 43B, Kartenos mstl., Kretingos r., Žemės sklypo kadastro nr. 5627/0007:344. Pastatas: sandėlis unikalus nr. 56984012-3013. Išsamiau »

Skaitliukas

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
2014-03-12
Formuojamo žemės sklypo adresas: Dvaro g. 3, Nausodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. Išsamiau »
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Priimtas sprendimas dėl specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų
2014-03-24

Skelbimų archyvas
Teritorijų planavimas
Naujienos

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.

Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Klausimai
Tarptautinis
bendradarbiavimas

Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-222 (Žin., 2013, Nr. 1226194).
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:

Švietimas

1. Įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatas ir sukurti trūkstamą techninę infrastruktūrą,

Aplinkos apsauga

kuri užtikrintų diversifikuotą naftos ir naftos produktų tiekimą bei tokiu būdu didintų naftos ir naftos produktų sektoriaus patikimumą ir

Apskaitos reforma

konkurencingumą bei sudarytų prielaidas mažinti kainas vartotojams (NENS 89, 90 p.).

Bendrojo naudojimo
objektų administravimas

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

Civilinė sauga
Kalba
Korupcijos prevencija
Kultūra
Nevyriausybinės
organizacijos
Nuorodos

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

Plėtra

režimą.

Rajonas

Planavimo darbų programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin. 2013 Nr. 763824) 3 straipsnio 1 dalimi, Specialusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.)

Sanitarija
Socialinė padėtis

galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento

Sportas
Sveikata

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

Verslas

bus vykdomos bendrąja tvarka.

Žemės ūkis
Karjera

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 susirinkimokonferencijos pabaigos.
Atnaujinta 2014-03-24 [Sukurta 2014-03-24]
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SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
Tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844
El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių
asmenų registre, kodas 167371234.
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SPECIALIEJI PLANAI
• Mažeikių rajono saulės jėgainių
išdėstymo specialiojo
plano koncepcija

2014 m. kovo 24 d. 14.30 val.
Savivaldybės salėje (Laisvės
g. 8) vyks Ekonomikos,
finansų ir vietinio ūkio
komiteto posėdis.
Darbotvarkė

• 2014-02-19 posėdis

• Nuolatinės statybos komisijos
nuostatai
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NUOMONĖS
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bendradarbiavimas
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Daugiabučių namų
renovavimas
Projektų pristatymas
Akcija „Sušildykim sielas“
2014 m. renginių planas
Naudingi kontaktai
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Aplinkosauga
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KLAUSIMAI

NUOTRAUKŲ
GALERIJA

Žemės sklypų planai priliginami detaliesiems, projektiniai pasiūlymai ( 2.1 Mb )

Informacija apie teritorijų planavimą
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. 1-222 (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.
(2014-03-21)

MERO IR MERO
PAVADUOTOJŲ
DARBOTVARKĖS

VAIZDO
TRANSLIACIJA

PRENUMERATA

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
Informuojame, kad rengiamas Algimantui Virkučiui formuojamo žemės sklypo po nuosavybės teise
priklausančiais pastatais, esančio Viekšnių g. 5D, Tirkšlių miestelyje, Tirkšlių seniūnijoje, Tirkšlių
kadastro vietovėje, Mažeikių rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas pastatų eksplotavimui.

http://www.mazeikiai.lt/index.php?-1196692733

2014.03.24
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Versija neįgaliems

PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ

Paieška svetainėje

Ieškoti

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217
el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 125196077

2014 m. kovo 25 d., antradienis

SAVIVALDA

GYVENTOJUI

VERSLININKUI

SVEČIUI

Meras

Švietimas

Mokesčių lengvatos

Turizmo informacija

Mero pavaduotojas

Sveikatos apsauga

Licencijos, leidimai

Istoriniai faktai

Taryba

Sanitarijos inspekcija

Verslas ir investicijos

Palangos Birutės parkas

Komitetai

Socialinė apsauga

Vandens temperatūros prognozė

Komisijos

Vaiko teisių apsauga

Orai Palangoje

Kontrolės ir audito tarnyba

Tarybos, Mero ir Administracijos
direktoriaus veiklos ataskaitos

Žemėlapis

Administracija
Strategija

Gyventojų priėmimo laikas

2014

Naujienos
Savivaldybės savaitė
Struktūra ir kontaktai
Veikla

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.
2014-03-21 Informuojame apie patvirtintą Virbališkės ir Medvalakio teritorijų
architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano, detaliojo plano
koncepciją.

Teisinė informacija
Pirminė teisinė pagalba
Valstybinė kalba
Darbo pasiūlymai ir karjera
Paslaugos
Teritorijų planavimas
Korupcijos prevencija
Savivaldybės biudžetas
Privatizuojami objektai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Kultūra
Sportas
Jaunimas
Aplinka
Viešoji tvarka
Statyba
Bendrojo naudojimo objektų
administravimas
Šventosios seniūnija
Seniūnaitijos
Bendruomenės
Atstovas Seime
Civilinė sauga
Miesto problemų žemėlapis
Posėdžiai
Nuorodos
Nuotraukų galerija

RENGINIAI

2014-03-18 Informuojame apie parengtą Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei
buferinės zonos ribų ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano projektą.
2014-03-18 Informuojame apie parengtą žemės sklypų Sakalo g. 23, Užkanavės g.
28, Palangoje, detaliojo plano projektą.
2014-03-13 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vaivorykštės g. 75,
Palangoje, detaliojo plano projektą
2014-03-07 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Būtingės g.40,Palangoje,
planą, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
2014-03-06 Informuojame apie pradedamą rengti Palangos miesto Vanagupės
telkinio dalies durpių išteklių naudojimo plano projektas.

NAUJIENŲ
PRENUMERATA

2014-03-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo,kurio kadastrinis Nr.
2501/0041:161, Palangoje, detaliojo plano projektą.



2014-03-06 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis
Nr.2501/0041:75 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano projektą.
2014-02-17 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Neringos g. 20, Palangoje,
detaliojo plano projektą.

Savivaldybės naujienos
Dienos
Savaitės
Mėnesio

Įrašykite savo el. pašto adresą

2014-02-17 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Plukių g. 7, Palangoje,
deštaliojo plano projektą.
2014-02-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kopų g. 33, Palangoje,
planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Siųsti

RSS prenumerata

2014-02-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Uosto g. 15 ir Uosto g. 17,
Palangoje, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
2014-02-14 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Žibų g. 13 ir Žibų g. 15,
Palangoje, planą prilyginimą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
2014-02-13 Informuojame apie patikslintą parengto žemos sklypo Vytauto g. 38,
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo procedūrą.
2014-02-13 Informuojame apie patikslintą parengto žemės sklypo Kastyčio g. 19A,
Palangoje, detaliojo plano projekto svarstymo procedūrą.

SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs
Palangos miesto savivaldybės
administracijos dokumentai.
Informacija ruošiama.

2014-02-10 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Vytauto g. 38, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
2014-02-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Užkanavės g. 52, Palangoje,
detaliojo plano projektą.

PALANGOS TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS

2014-02-10 Informuojame apie parengtą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.
2501/0003:112, Palangoje, detaliojo plano projektą.

DVIRAČIŲ MARŠRUTAS
„PAVYK PAJŪRIO VĖJĄ“

2014-02-10 Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Latgalos g. 4, Palangoje,
planą, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
2014-02-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Jūros g. 22E, Palangoje,
detaliojo plano projektą.
2014-02-07 Informuojame apie parengtą žemės sklypo Ievų g. 6, Palangoje,
detaliojo plano projektas.
2014-01-31 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Kąstyčio g. 19A,
Palangoje, detaliojo plano projektą
2014-01-30 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 5,
Palangoje, detaliojo plano projektą
2014-01-30 Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Šermukšnių g. 11,
Palangoje, detaliojo plano projektą

http://www.palanga.lt/index.php?2466390982

PALANGA - EUROPOS
KURORTŲ ASOCIACIJOS
NARĖ
TURISTINIS MARŠRUTAS
GINTARO KELIAS
TARYBOS SPRENDIMŲ
PROJEKTAI

EL. PASLAUGOS
DISKUSIJOS

2014.03.25
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Versija neįgaliems

PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ

Paieška svetainėje

Ieškoti

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217
el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 125196077

2014 m. kovo 25 d., antradienis

SAVIVALDA

GYVENTOJUI

VERSLININKUI

SVEČIUI

Meras

Švietimas

Mokesčių lengvatos

Turizmo informacija

Mero pavaduotojas

Sveikatos apsauga

Licencijos, leidimai

Istoriniai faktai

Taryba

Sanitarijos inspekcija

Verslas ir investicijos

Palangos Birutės parkas

Komitetai

Socialinė apsauga

Vandens temperatūros prognozė

Komisijos

Vaiko teisių apsauga

Orai Palangoje

Kontrolės ir audito tarnyba

Tarybos, Mero ir Administracijos
direktoriaus veiklos ataskaitos

Žemėlapis

Administracija
Strategija

Naujienos

Gyventojų priėmimo laikas

MAŽEIKIŲ NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLOS
MAGISTRALINIO NAFTOTIEKIO IR PRODUKTOTIEKIO
BEI SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS SP
PRADEDAMAS

Savivaldybės savaitė
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Teisinė informacija
Pirminė teisinė pagalba
Valstybinė kalba
Darbo pasiūlymai ir karjera
Paslaugos
Teritorijų planavimas
Korupcijos prevencija
Savivaldybės biudžetas
Privatizuojami objektai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Kultūra
Sportas
Jaunimas
Aplinka
Viešoji tvarka
Statyba
Bendrojo naudojimo objektų
administravimas
Šventosios seniūnija
Seniūnaitijos
Bendruomenės
Atstovas Seime
Civilinė sauga
Miesto problemų žemėlapis
Posėdžiai

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. 1-222 (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.).

NAUJIENŲ
PRENUMERATA


Savivaldybės naujienos
Dienos

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.

Savaitės
Mėnesio
Įrašykite savo el. pašto adresą

Planavimo uždaviniai:
Siųsti

RSS prenumerata

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.

SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs
Palangos miesto savivaldybės
administracijos dokumentai.
Informacija ruošiama.

Nuorodos
Nuotraukų galerija

RENGINIAI

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

PALANGOS TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS
DVIRAČIŲ MARŠRUTAS
„PAVYK PAJŪRIO VĖJĄ“
PALANGA - EUROPOS
KURORTŲ ASOCIACIJOS
NARĖ
TURISTINIS MARŠRUTAS
GINTARO KELIAS
TARYBOS SPRENDIMŲ
PROJEKTAI

EL. PASLAUGOS
DISKUSIJOS

http://www.palanga.lt/index.php?575686935
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Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834

Versija neįgaliesiems

GYVENTOJAMS

VERSLININKAMS

TURISTAMS

Ieškoti
Pradžia
Į pradžią
Naujienos

TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla

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
2014-03-21

Paslaugos
Nuorodos
Miesto problemos
(žemėlapis)

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. 1-222 (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.

Nuotraukų galerija
Karjera

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2 196 089,
info@sweco.lt, www.sweco.lt.

faks. (8 5) 2 617 507, el. p.

Planavimo tikslai:
Teritorijų planavimas
Kontrolės ir audito tarnybos
ataskaitos
Diskusijos
Pranešimas apie korupciją
Atliekų tvarkymas

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.

Prisijungimas vartotojams

Prisijungimas gyventojams

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 susirinkimokonferencijos pabaigos.
Siųsti draugui
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Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834

Versija neįgaliesiems

GYVENTOJAMS

VERSLININKAMS

TURISTAMS

Ieškoti
Pradžia
Į pradžią
Naujienos
Struktūra ir kontaktai

TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Nuorodos
Miesto problemos
(žemėlapis)

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
2014-03-21
ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIŲ PROJEKTŲ
PARENGIMAS“
2014-03-18
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO
2014-03-17

Nuotraukų galerija

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ STRATEGINIŲ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ IR SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ
2014-03-06

Karjera

ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ, NAUDOTOJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ DĖMESIUI!
2013-06-25

Teritorijų planavimas
Kontrolės ir audito tarnybos
ataskaitos
Diskusijos
Pranešimas apie korupciją
Atliekų tvarkymas

Prisijungimas vartotojams

Prisijungimas gyventojams

INFORMUOJAME, KAD VADOVAUJANTIS 2013-05-27 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMU NR. A1-415, PARENGTAS ŽEMĖS SKLYPO SKUODO MIESTE, VYTAUTO GATVĖJE PLANAS, PRILYGINAMAS
DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2013-06-17
INFORMUOJAME, KAD VADOVAUJANTIS 2013 05 27 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMU NR. A1-415, PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO GATVĖJE, SKUODO MIESTE PLANAS, PRILYGINAMAS
DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
2013-06-14
RENGIAMAS MOSĖDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
2013-06-04
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SKLYPO ALEKSANDRIJOS K. SPECIALŲJĮ PLANĄ IR VIEŠĄ SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ
APTARIMO SUSIRINKIMĄ
2013-05-24
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ PROJEKTĄ SKUODO RAJONO SKUODO PRIEMIESČIO KAIME
2013-05-09
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