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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16

straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2

dalimi ir 30 straipsnio 8 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo

planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo

komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 26.2

papunkčiu ir 39 punktu, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių

specialiuoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu

Nr. T1-283 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialiojo

plano tvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių

specialiojo  plano ( toliau – specialusis planas) pakeitimus:

1.1. Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių II kaimo kelio, specialiajame plane pažymėto

indeksu Si-03 ir Si-05, kelio kategorijos pakeitimas iš 1v į 2v;

1.2. Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno kaimo Akmenos gatvės, specialiajame plane

pažymėtos indeksu Up-03, kelio kategorijos pakeitimas iš 1v į 2v.

2. Paskelbti informaciją apie šį 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, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras   

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt
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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VIETINĖS

REIKŠMĖS KELIŲ SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO

1. Parengto įsakymo tikslai:

1. Atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialiojo

plano koregavimo pakeitimus:

1.1. pakeisti Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių II kaimo kelio, specialiajame plane

pažymėto indeksu Si-03 ir Si-05, kelio kategoriją iš 1v į 2v;

1.2. pakeisti Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno Akmenos gatvės, specialiajame plane

pažymėtos indeksu Up-03, kelio kategoriją iš 1v į 2v.

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

sprendimo projektas.

2.1. Pagal parengtą Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių II

kaimo Gardavos gatvės kelio Ssk-27 kapitalinio remonto projektą paaiškėjo, kad Iv kategorijos kelio

(plotis 15 metrų) remonto negalima įvykdyti, nes kelio juostos pločio linijos kirstų esamų gretimų

žemės sklypų savininkų ribas.

2.2. Valstybinės įmonės registrų cente įregistruotos statinio – kelio (gatvės), esančios

Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių II kaimo Gardavos gatvėje, unikalus Nr. 4400-5415-8266,

kategorija – pagalbinė gatvė. Statinio kategorija – II grupės nesudėtingas statinys. Todėl Šilalės

kaimiškosios seniūnijos Tūbinių II kaimo kelio, specialiajame plane pažymėto indeksu Si-03 ir Si-

05, kelio kategoriją keičiama iš 1v (kelio juosto  plotis – 15 m) į 2v (kelio juostos plotis – 12 m).

2.3. Pagal parengtą Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno

kaimo Akmenos gatvės kelio kapitalinio remonto projektą paaiškėjo, kad kelių specialiajame plane

Up-03 indeksu pažymėto kelio (gatvės) Iv kategorijos kelio (plotis 15 metrų) remonto negalima

įvykdyti, nes kelio juostos pločio linijos kirstų esamų gretimų žemės sklypų savininkų ribas. Todėl

Šilalės Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno kaimo kelio (Akmenos gatvės), specialiajame plane

pažymėtos indeksu Up-03, kelio kategorija keičiama iš 1v (kelio juosto plotis – 15 m) į 2v (kelio

juostos plotis – 12 m).

3. Galimos neigiamos pasekmės, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių

būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Pakeitus kelio kategoriją pagal parengtus projektus

bus atliktas kelių kapitalinis remontas, pagerintos susisiekimo sąlygos, sumažintas kelio dulkėtumas.

4. Laukiami rezultatai.

Įgyvendinus parengtų projektų sprendinius bus pagerintos susisiekimo sąlygos, pagerinta

esamų kelių būklė. Įrengus asfalto dangą bus sumažintas kelio dalies dulkėtumas. Nereikės inicijuoti

gretimų sklypų ribų koregavimo ir žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

Įsakymas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis
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