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Informacija apie rengiamą Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių 

dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų 

sen., Naujakiemio k., planą (toliau – Specialusis planas). 

Specialiojo plano rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu 

www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS), TPD Nr. S-VT-41-20-480. 

Planuojama teritorija: teritorija esanti Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k. 

Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. T3-

230;Planavimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020-09-18 įsakymu Nr. KADI-1450, papildyta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2022-03-10 įsakymu Nr. KADI-529 (informacija apie darbų programą teikiama pas 

Planavimo organizatorių, Planavimo iniciatorių, Plano rengėją bei TPDRIS (TPD Nr. S-VT-41-20-480). 

Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, 

LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1990, (8-5) 275 1961, (8-5) 275 6925, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto 

svetainė www.vrsa.lt. 

Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt, 

interneto svetainė www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės 

priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. p. 

V.Ladygiene@ambergrid.lt. 

Plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 657 71999, el. p. 

info@geometra.lt, teritorijų planavimo vadovas Zita Normantienė. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė 

Justina Risovienė, tel. +370 657 80066, el. p. justina.projektai@geometra.lt. 

Specialiojo planavimo tikslai: rengti Specialųjį planą. Būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, 

planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas 

urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, 

naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos 

saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus 

poreikius. 

Planavimo uždaviniai: 

• plėtoti inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, įvertinant miško žemės 

pavertimo kitomis naudmenomis poreikį pagal sprendinius; numatyti inžinerinės infrastruktūros 

statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus, 

numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;  numatyti racionalaus žemės, miškų ūkio, 

žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio 

karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; 

• konkretizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus 

rajono savivaldybės sprendimu Nr. T3-323 sprendinius. 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.  

Specialiojo plano koncepcija – nerengiama. 
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Specialiojo plano sprendinių viešinimo procedūrų tvarka. Specialiojo plano sprendiniai viešinami 

bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.  

Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-10-07 iki 2022-10-20, o 

vieša ekspozicija vyks nuo 2022-10-14 iki 2022-10-20: 

➢ TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-41-20-480; 

➢ Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://www.vrsa.lt/teritoriju-

planavimas/teritoriju-planavimo-skelbimai/987; 

➢ Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, adresu 

https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai; 

➢ Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Buivydiškių 

g. 3, Zujūnų k., LT-14160 Vilniaus r. Ekstremalios situacijos (karantino) metu apribojus visuomenės 

patekimą į patalpas, susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais galima elektroninėje erdvėje, 

aukščiau nurodytais internetinių svetainių adresais. 

Specialiojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2022-10-21 11.00 val. Vilniaus rajono 

savivaldybės administracijos patalpose, Rinktinės g. 50 (pirmame aukšte 05 salė), LT-09318 Vilnius. 

Ekstremalios situacijos (karantino) metu viešas svarstymas vyks TEAM platformoje adresu: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:adc968e7149c435ca9a72bc6be02c9e8@thread.tacv2/1616569478695?context=%7B%22Tid%

22:%222bf96144-e99f-415c-861b-de7ff89aad5b%22,%22Oid%22:%22781fda23-f887-4b3e-b98e-

606a6c65d845%22%7D 

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl Specialiojo plano galima teikti Planavimo organizatoriui 

aukščiau nurodytais adresais, Planavimo iniciatoriui (AB ,,Amber Grid“), raštu, siunčiant elektroninio 

pašto adresu info@ambergrid.lt arba TPDRIS (TPD Nr. S-VT-41-20-480) per visą teritorijų planavimo 

dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims 

Planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba 

TPDRIS. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

nepriimami. 

 

 

 

Projektų vadovė                                         Zita Normantienė 

 

 

 

 

 

Projektų vadovė                                                                            Justina Risovienė 

 

 

projektų vadovė Justina Risovienė, el. p. justina.projektai@geometra.lt.  

tel. +370 657 80066; +370 628 01048   
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