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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8

punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764

10 straipsnio 1 punktu ir 12 straipsnio 1 ir 4 punktais, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu, Šilalės rajono savivaldybės

taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pradėti rengti Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą.

2. Nustatyti Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tikslus – nustatyti aglomeracijas ir viešojo

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus

(eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

3. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras   

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIUS

DĖL ŠILALĖS RAJONO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Nustatyti Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

plėtros specialiojo plano keitimo tikslus – nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą,

eiliškumą) ir finansavimą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-

764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio

pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio

3 dalis numato, kad. savivaldybių tarybos iki 2021 m. kovo 1 d. pakeičia geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustato aglomeracijų ribas.  

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Bus pakeistos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas 

ir nustatytos aglomeracijos ribos, kaip to reikalauja teisės aktai.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, 

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

 Teisės aktų keisti nereikės.

Investicijų ir statybos skyriaus  vyr. architektas                                 Stasys Kruša
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