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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 

14 punktais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 
„Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių 
patvirtinimo“ patvirtintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planų rengimo taisyklių 12 punktu ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. 
T1-83 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“: 

1. T v i r t i n u  planavimo darbų programą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimui rengti (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u Architektūros ir urbanistikos skyriaus Teritorijų planavimo specialistę 
Ramunę Vytartienę užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 
dalyje numatyta tvarka. 

Šis įsakymas 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. 
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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO  

IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS  
SPECIALIOJO PLANO KEITIMO  

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA 
 
 

1. Specialiojo plano rengimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 
sprendimu Nr. T1-83 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“. 

2. Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 
188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1. 

3. Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 
keitimas. 

4. Teritorijų planavimo rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės 
infrastruktūros vystymo planai. 

5. Planavimo lygmuo: savivaldybės lygmens specialusis planas. 
6. Planavimo objektas: esama ir planuojama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. 
7. Planuojama teritorija: Šilutės rajono savivaldybės teritorija. 
8. Planavimo tikslas: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

teritorijos bei plėtros kryptis ir priemones. 
9. Planavimo uždaviniai: 
9.1. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos 

teritorijos ribas; 
9.2. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; 
9.3. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; 
9.4. patikslinti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis. 
9.5. esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas, žemę paimti visuomenės 

poreikiams; 
9.6. numatyti geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti 

reikalingus servitutus; 
9.7. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;  
9.8. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; 
9.9. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti 

sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius. 
10. Tyrimai: atlikti tyrimus, reikalingus plano parengimui. 
11. Galimybių studijos: atlikti studijas, duomenų analizę reikalingus plano parengimui. 
12. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): rengiamas strateginio pasekmių 

aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir atskaita pagal poreikį. 
13. Koncepcijos rengimas: rengiama. 
14. Specialiojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 
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