PROJEKTĄ ĮGYVENDINA
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

PROJEKTĄ RENGIA
UAB „GAUČĖ IR KO“

INFORMUOJAME APIE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ALTERNATYVIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
– SAULĖS IR VĖJO JĖGAINIŲ PLĖTROS IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI
VERTINIMO ATASKAITOS IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠINIMĄ
Informuojame, kad pradedamas projekto „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių
- saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaitos (toliau – SPAV) ir koncepcijos alternatyvų viešinimo procesas. Plano rengimo pagrindas – Šilalės
rajono savivaldybės tarybos 2020 balandžio 24 d. sprendimas Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“
ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. DĮV-429 „Dėl
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. DĮV-413 „Dėl Šilalės
rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių - saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo
specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos specialiojo plano planavimo darbų
programos pridedamo priedo antraštės keitimo“. Susipažinti su specialiojo plano rengimo tikslais, planavimo
darbų programa bei kita specialiojo plano dokumentacija galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)
(https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD numeris– S-RJ-87-20-232.
Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: J. Basanavičiaus
g. 2-1, LT-75138 Šilalė, tel.: +370 449 76115, faksas: +370 449 76118, el. p. info@silale.lt, interneto svetainės
adresas: https://silale.lt/. Informaciją apie specialųjį planą teikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas - Justas Stankevičius, tel. (8 449) 76 123, el. p.
justas.stankevicius@silale.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto
svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8-61062098, el. paštas: ruta@gauce.lt.
Susipažinimas su SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis.
Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklės numato
supaprastintą Specialiojo plano viešinimo procedūrų tvarką. SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų
supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka apibrėžta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose.
Susipažinti su Specialiojo plano SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis skiriama ne mažiau nei
10 darbo dienų: susipažinti bus galima nuo 2022 m. gegužės 16 d. (susipažinimo laikotarpio pradžia) iki 2022
m. gegužės 30 d. (susipažinimo laikotarpio pabaiga) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje
https://silale.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas):
teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - S-RJ-87-20-232.
Specialiojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki susipažinimo laikotarpio pabaigos
Planavimo organizatoriaus patalpose (1 aukšte), adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė.
Pasiūlymų teikimas.
Pasiūlymai dėl Specialiojo plano Planavimo organizatoriui teikiami raštu ar TPDRIS visą Specialiojo plano
rengimo laikotarpį iki susipažinimo laikotarpio pabaigos. Per susipažinti su parengta SPAV ataskaita ir
Specialiojo plano koncepcijos alternatyvomis skirtą laiką Planavimo organizatorius registruos pasiūlymus dėl
Specialiojo plano SPAV ataskaitos ir koncepcijos. Išnagrinėjus pasiūlymus į juos teikusiems asmenims bus
atsakyta raštu ar TPDRIS, jei pasiūlymai bus pateikti TPDRIS, per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio
pabaigos.

