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 Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 

(toliau – Įstatymas)  2 straipsnio 27 punktu „Teritorijų planavimo dokumentai - kompleksinio 

(bendrieji ir detalieji planai) ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose grafiškai ir 

raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių ir 

sąlygų sprendiniai“. 

Pažymime, kad vadovaujantis Įstatymo 39 straipsniu „Planavimo organizatorius turi 

saugoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus su visais procedūriniais dokumentais Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka“. 

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad visi dokumentai, 

nepriskirtini teritorijų planavimo sprendiniams, tačiau kuriais remiantis Specialiojo plano 

sprendiniai buvo parengti (tame tarpe ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas su visais priedais), 

yra priskiriami procedūriniams dokumentams. Pažymime, kad Įstatymo 22 straipsnyje specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia numatyta tik specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniams. 

Vadovaujantis tuo kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad Energijos rūšies parinkimo 

ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimas (toliau – Specialusis 

planas) susideda iš sprendinių (aiškinamojo rašto, ir grafinių brėžinių) bei priedų Nr. 1 ir Nr. 2 

projektų. Atkreipiame dėmesį, kad prieduose pateikti Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemų vartotojų rentabilumo nustatymo tvarkos aprašo (Nr. 1) ir Šiaulių miesto šilumos vartotojų 

aprūpinimo šiluma būdo nustatymo tvarkos aprašo (Nr. 2) projektai. Šiaulių miesto savivaldybės 

taryba aukščiau nurodytų aprašų projektus su neesminiais pakeitimais yra patvirtinusi 2015 m. 

birželio 25 d. sprendimais Nr. T- 196 ir Nr. T- 197. 

Visi Specialiojo plano sprendiniai yra paviešinti Šiaulių miesto savivaldybės interneto 

svetainėje. 

Savivaldybės administracijos darbuotojai yra papildomai informuoti apie tai, kad rengiant 

atsakymus į raštus, būtina vadovautis teisės aktų reikalavimais. 

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  
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