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DĖL xxx SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 

 

Atsakydami į raštą, informuojame, kad, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 

m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano rengimo“; Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 

balandžio 4 d. įsakymu Nr. T-409 „Dėl Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano planavimo sąlygų sąvado rengimo“, yra rengiamas Šiaulių miesto paviršinių 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.  

Paaiškiname, kad yra sudaryta 2016-07-18 specialiojo plano rengimo paslaugos sutartis Nr. SŽ-

946 su specialiojo plano rengėja UAB „Urbanistika“. Specialiojo plano parengimo darbai turėtų būti 

baigti iki 2017-12-28. Rengėjams dėl motyvuotų priežasčių bei siekiant kuo geresnio rezultato 

nebaigus specialiojo plano, Užsakovas, t. y. Savivaldybės administracijos direktorius, darbų atlikimo 

terminą gali pratęsti. Minima Sutartis galioja 2 metus, todėl iki 2018-07-17 Planas turi būti 

patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Informuojame, kad 2017-12-07 Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-426 yra pritarta Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos II alternatyvai, kurioje numatomas kompleksinis 

paviršinių nuotekų infrastruktūros išvystymas visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje. Tuo 

tikslu reikės rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų tinklus, pastatyti paviršinių nuotekų tinklus 

esamose užstatytose teritorijose.  

 Vadovaujantis patvirtinta koncepcija, Jums aktuali Panevėžio g. dalis patenka tarp 

prioritetinių plėtojamų paviršinių nuotekų surinkimo baseinų, kuriuose planuojama paviršinių 

nuotekų tvarkymo sistemos naujų tinklų plėtra. Atkreiptinas dėmesys, kad koncepcijos stadijoje nėra 

duomenų apie tai, kada vienokie ar kitokie sprendiniai bus įgyvendinami. Tai priklausys nuo tam 

tikslui miesto biudžete skiriamų lėšų. 
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