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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Inžinerinės

infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.

sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir

naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 16.2 papunkčiu, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pradėti rengti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių –

saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialųjį planą.

2. Nustatyti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės

ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano tikslus:

2.1. integruoti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje parengtus saulės ir vėjo jėgainių

išdėstymo specialiuosius planus, numatyti galimas naujas saulės ir vėjo jėgainių išdėstymo

teritorijas;

2.2. numatyti galimą saulės ir vėjo jėgainių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei

kompensacines priemones jai sumažinti;

2.3. rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo saulės ir vėjo jėgainių

teritorijų iki galimų prijungimo vietų;

2.4. plėtoti inžinerinę ir susisiekimo saulės ir vėjo jėgainių plėtros sistemą, užtikrinant

visuomenės poreikius;

2.5. numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ar teritorijų apsaugos zonas, žemės sklypų

pertvarkymo būdus, reglamentuoti žemės naudojimo paskirtį, įvertinant teritorijos urbanistinę

struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir

kitą informaciją.

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 Algirdas Meiženis
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