
 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJA 
 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas 

Rengimo pagrindas: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T1-64 „Dėl 

Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

keitimo“. 

Plano organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basnavičiaus g. 2, 75138 
Šilalė, tel. (8 449) 7 6114, faks. (8 449) 7 6118.  
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. 

p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, 

el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt. 

Planuojama teritorija: Šilalės rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 118799 ha. 

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - inžinerinės 

infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens. 

Planavimo tikslas: patikslinti Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti aglomeracijas, geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros 

įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą. 

 Planavimo uždaviniai:  

• nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;  

• patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; 10.3. patikslinti viešojo 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;  

• patikslinti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;  

• esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams;  

• numatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti 

reikalingus servitutus;  

• nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;  

• nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas 

investicijas, numatyti finansavimo šaltinius. 

Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta. 

Susipažinti su parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais nuo 2022-02-17 iki 

2022-03-09 galima: 

• Šilalės rajono savivaldybės administracijoje (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, LT 75138) darbo dienomis 

nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.) (kontaktinis asmuo – investicijų ir statybos skyriaus 

vyriausiasis specialistas Justas Stankevičius, tel. Nr. +37067838551, el.p. justas.stankevicius@silale.lt) 

ir interneto svetainėje www.silale.lt. 

• Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose (seniūnijų adresai: 

https://silale.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/seniunija/), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 

(penktadienį iki 15.45 val.).  

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Susipažinti galima interneto svetainėje www.tpdris.lt 

pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, TPD numeris – S-RJ-87-20-171. 

 

 

Informacija apie viešą svarstymą:  

Parengtų sprendinių viešas svarstymas vyks 2022 m. kovo 10 d., 13:00 val., Šilalės rajono savivaldybės 

salėje, III aukšte, adresu: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 

 

 

 

mailto:justas.stankevicius@silale.lt
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Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami 

raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-RJ-87-20-171) visą teritorijų planavimo 

dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. 

 Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame 

teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai 

(Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt). 

 

Informacija apie prisijungimą per ZOOM platformą: 

Dalyvauti susirinkime taip pat bus galima ir nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą. Dalyvavimui nuotoliniu 

būdu būtina registracija.   

Registracijos nuoroda: 

https://zoom.us/meeting/register/tJMrdOuvqjksGdSYRJt8Ku_Z8aHTv0zQK4pK 

Registracijos QR kodas: 

 

 

Prie susirinkimo nuotoliniu būdu galima jungtis svetainėje www.zoom.us suvedus susitikimo ID ir slaptažodį. 

Susitikimo ID: 976 3274 2630 

Slaptažodis:  774400 

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/97632742630?pwd=d3VUSkd4TGVjQjBoUk9ydzI4NVdkdz09 

Prisijungimo QR kodas:  
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