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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu,

16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3

straipsnio 2 dalimi, 14 straipsniu, 28 straipsnio 1, 2 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo

dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2

d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių

patvirtinimo“, 71, 72, 132, 223 punktais ir atsižvelgdama į Šilalės miesto ir Šilalės rajono

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (2008–2018

m.), patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T1-122

„Dėl Šilalės miesto ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (2008–2018 m.) aprobavimo“, į Valstybinės teritorijų

planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. kovo 25 d. raštą Nr. 2D-4533

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto)

bendrojo plano keitimo (K-RJ-87-20-49)“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos 2021 m. kovo 30 d. Privalomąjį nurodymą Nr. PN-336, Šilalės rajono

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

1. Pradėti rengti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-127 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“,

(toliau – Bendrasis planas) keitimą.

2. Nustatyti Bendrojo plano keitimo planavimo tikslus ir uždavinius:

2.1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės

integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius

uždavinius;

2.2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų

savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, plėtrai

reikalingas teritorijas;

2.3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių

naudojimui ir atkūrimui;

2.4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir

nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei

pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

2.5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas

gyvenamosiose vietovėse;

2.6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę,

tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

2.7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl

teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
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2.8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;

2.9. koreguoti ar naujai integruoti kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius

Bendrajame plane. 

3. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Bendrojo

plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-127

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto)

bendrojo plano tvirtinimo“, keitimą.

4. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d.

sprendimą Nr. T1-145 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies

(Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

5. 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, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras                                    Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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