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1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
1.1. Planavimo tikslai ir uždaviniai
Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialusis planas
(toliau - Planas) rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617,
2006, Nr. 66-2429, 2013, Nr. 76-3824), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190, 2013, Nr. 140-7096), Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 60-1183, Žin., 2005, Nr. 88-3284, Žin.,
2010, Nr. 41-1934), Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų
tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565), Administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašu (Žin., 2010
Nr. 19-920) bei kitais teisės aktais.
Tikslai ir uždaviniai
Parengti Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialųjį planą
(toliau - Planas); parengti skaitmeninį (koordinuotą) Jurbarko miesto ribų planą.
Tikslui įgyvendinti būtina atlikti šiuos uždavinius:
1) nustatyti Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų specialiojo plano pakeitimus
patikslinant Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribas;
2) įbrėžti Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribas pagal patvirtintą teritorijų planavimo
erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje.
1.2. Planavimo pagrindas
Planavimo pagrindas - Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas
Nr. T2-88 „Dėl vietos gyventojų apklausos svarstymo ir Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų
koregavimo ir nustatymo plano rengimo".
1.3. Planavimo darbų programa
Darbai atliekami vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. lapkričio 22 d. patvirtinta Specialiojo planavimo užduotimi.
1.4. Planavimo viešinimas
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5531, 2013, Nr
76-3824) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin.,
2010, Nr. 120-6124, 2013, Nr. 140-7096), apie rengiamą Planą buvo viešai informuota Jurbarko
rajono visuomenė. Skelbimai apie planavimo pradžią patalpinti Jurbarko rajono savivaldybės
interneto tinklalapyje, laikraštyje “Žemaitijos šauklys” bei pakabinta Jurbarko miesto ir Jurbarkų
seniūnijos skelbimų lentose. Skelbime nurodoma planavimo organizatorius, specialiojo plano
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rengėjas, jų kontaktiniai telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas, taip pat darbo atlikimo ir
pasiūlymų pateikimo terminai.
2. DUOMENŲ SURINKIMAS IR ĮVERTINIMAS
2.1. Duomenų surinkimas
Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialiajam planui
rengti buvo surinkti, įsigyti skaitmeniniai ir spausdintiniai išeities duomenys. Skaitmeninius
duomenis sudaro:


žemės sklypų ribos, Valstybės įmonė Registrų centras, 2013- 2014 m.



savivaldybių, seniūnijų, kadastro vietovių, gyvenamųjų vietovių ribų duomenys, Valstybės
įmonė Registrų centras, 2010;



Spausdintinė medžiaga:



Valstybės Įmonės Valstybinio žemės fondo archyve esanti kaimų išskirstymo į vienkiemius
medžiaga, vienkiemių įvertinimo planai (1985 m.), 1952-1990 m. dešifruoti aerofotoplanai;



Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti žemės reformos žemėtvarkos projektai;



2013 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis
žemėlapis ORT10LT;



2013 metų Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazė
GDB10LT.
2.2. Darbo aktualumas ir problematika
Viena iš pagrindinių Jurbarko miesto ribų nustatymo bei Jurbarkų seniūnijų ribų korektūros

priežasčių buvo ta, kad Jurbarko miesto ribos patvirtintos 1971 rugpjūčio 30 d., o dabartiniu metu
Jurbarko miestas išsiplėtė, daliai sklypų, esančių ne Jurbarko miesto teritorijos, jau sutektas adresas
Jurbarko mieste. Turint senas Jurbarko miesto ribas, iškyla problemos, su kuriomis susiduria
gyventojai, registruojantys savo nekilnojamąjį turtą registrų įmonėje ar mokėdami mokesčius už
žemę. Dėl senų ribų nesutapimų ar netikslumų neretai vienas žemės sklypas, priklausantis vienam
savininkui, kerta miesto ribą. Dėl tokių priežasčių žemės savininkai yra priversti už to paties sklypo
atskiras dalis mokėti atskirus mokesčius, nes tos dalys registruotos kitu adresu. Dėl tokių netikslumų
kyla papildomų problemų ir rajonuose dirbantiems matininkams.
Pagrindinės priežastys dėl kurių reikia keisti Jurbarko miesto ribas:


gyvenamųjų vietovių ribos kerta žemės sklypus;



nekilnojamojo turto valdymas;



gyvenamosios vietos deklaravimas;



adresų suteikimas.
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2.3. Ribų nustatymo principai
Jurbarko miesto ribos koreguojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir
pavadinimų tvarkymo“ (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565).
Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo pagrindiniai principai:
- gyvenamųjų vietovių teritorijos nedalomos administracinių vienetų teritorijų ribomis;
vientisas žemės sklypas nedalomas dviem ar daugiau gyvenamųjų vietovių (išskyrus tuos atvejus, kai
greta įsigyjamas žemės sklypas vėliau, jau nustačius gyvenamosios vietovės teritorijos ribas);
- gyvenamosios vietovės teritorijai priskiriami į ją įsiterpę ar prie jos prisišlieję nedideli (iki
5 hektarų) miško žemės plotai ir vandens telkiniai. Jeigu gyvenamųjų vietovių teritorijas skiria upė,
melioracijos griovys, geležinkelis, valstybinės ar vietinės reikšmės kelias arba kiti natūralūs ar
dirbtiniai nekilnojamojo turto objektai, gyvenamųjų vietovių ribos nustatomos pagal šiems objektams
priskirtų žemės sklypų ribas. Žemės sklypas su nekilnojamojo turto objektu priskiriamas vienai iš
gyvenamųjų vietovių, kuri ribojasi su šiuo žemės sklypu;
- gyvenamoji vietovė, kurios visa teritorija priskiriama kitų gyvenamųjų vietovių
teritorijoms, panaikinama.
Nustatant gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, taip pat bus vadovaujamasi principais, kurie
nebuvo numatyti minėtame Vyriausybės nutarime:
- jei yra valstybinės reikšmės upė, tai gyvenamosios vietovės riba vedama upės krantu arba
pakrantėje išsidėsčiusių sklypų ribomis;
- jei kelias neturi priskirto žemės sklypo, tai gyvenamosios vietovės riba vedama menama
kelio juosta arba prie kelio esančių sklypų ribomis.
Vadovaujantis LRV nutarimu patvirtintomis Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565),
numatoma atlikti vietos gyventojų apklausą. Apklausos rezultatai bus naudojami kaip vieni
svarbiausių duomenų parengimui.
Taip pat koreguojant ribas laikomasi šių techninių sprendimų: ribos sutapatinamos su
Nekilnojamo turto kadastre įregistruotų žemės sklypų ribomis, ribas vedama taip, kad eitų pagal
infrastruktūros objekto pakraštį ir šie objektai patektų į mažesnių apribojimų teritorijas.
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3. DARBO REZULTATAI
3.1. Sprendiniai
Rengiant Planą koreguojamos Jurbarko miesto ribos. Jos nustatytos išnagrinėjus darbui
naudojamą spausdintinę medžiagą ir skaitmeninius duomenis: žemės sklypų kadastro, miškų
kadastro duomenis, teisės aktus. Nustatant Jurbarko miesto ribas naudojamas 2013 metų Lietuvos
Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT bei
2013 metų Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT.
Jurbarko miesto riba yra patvirtinta 1971 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos TSR ministrų tarybos
nutarimu Nr. 356, patvirtintas Jurbarko miesto plotas - 1264 ha.
Jurbarko miesto riba patvirtinta prieš 43 metus, per tokį laiko tarpą atsirado būtinybė keisti
Jurbarko miesto ribas.
Nustatant Jurbarko miesto ribas, pirmiausia buvo atsižvelgta į registruotų sklypų adresus.
Išanalizavus žemės sklypų kadastro ir adresų registro duomenis, galima konstatuoti, kad nesutampa
sklypo adresas su faktine sklypo padėtimi: sklypas įregistruotas Jurbarko mieste, o pagal
gyvenamosios vietovės ribas patenka į kaimo gyvenamąją vietovę. Todėl pirmiausia reikia spręsti
sklypo priskyrimo atitinkamai gyvenamajai vietovei problemą. Yra 254 klypai, kurie registruoti
Jurbarko mieste, bet nepatenka į Jurbarko miesto teritoriją. 1 pav. pateikiama schema, kurioje
parodyti sklypai, registruoti Jurbarko mieste, bet yra už Jurbarko miesto teritorijos ribos.

1 pav. Sklypai registruoti mieste, bet nepatenka į Jurbarko miesto teritoriją.
8

Kita aktuali problema, kad esama Jurbarko miesto riba kerta žemės sklypus. Pagal
Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisykles
vienas žemės sklypas negali priklausyti kelioms gyvenamosioms teritorijoms. Dabartiniu metu
Jurbarko miesto riba kerta 106 žemės sklypus. 2 pav. pažymėtos vietos, kur Jurbarko miesto riba
kerta sklypus.

2 pav. Sklypai, kuriuos kerta Jurbarko miesto riba.
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Taip pat užfiksuoti ribų netikslumai: esamos seniūnijų bei Jurbarko miesto ribos yra
nekorektiškos, nesutampa su georeferencinio pagrindo duomenų baze, valstybinės ar vietinės
reikšmės keliais, kitomis natūralių ar dirbtinų nekilnojamojo turto objektų ribomis, žemės sklypų
ribomis, kaip to reikalauja LRV nutarimu patvirtintos Administracinių vienetų ir gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės. 3 pav. pateikiama schema, kurioje
parodytos vietos, kur Jurbarko miesto riba nesutampa su georeferencinio pagrindo duomenų bazės
duomenimis (keliais, upėmis, vandens telkinių pakrantėmis).

3 pav. Jurbarko miesto ribos ir georeferencinio pagrindo nesutapimai.
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Išanalizavus išdėstytas problemas, yra nustatomos vietos, kuriose reikia keisti Jurbarko
miesto ribą. 4 pav. pateikiamos teritorijos, kuriose siūloma koreguoti Jurbarko miesto ribą.

4 pav. Teritorijos, kuriose yra siūloma keisti Jurbarko miesto ribą.
Jurbarko miestui reikia priskirti arba koreguoti šias teritorijas (žiūrėti 4 pav.):
Nr. 1. priskirti žemės sklypą, apribotą Nemuno upe, Kalnėnų uostu ir Jurbarko miesto valymo
įrenginių teritorija, kuri šiuo metu yra Kalnėnų kaime;
Nr. 2. priskirti naująsias Jurbarko miesto kapines.
Nr. 3. brėžti Jurbarko miesto ribą vakariniu Mituvos užtvankos krantu.
Nr. 4. priskirti dalį Jurbarkų kaimo į rytus nuo Eržvilko gatvės.
Nr. 5. priskirti gyvenamųjų namų kvartalą tarp Vytauto Didžiojo, Sodų, Lauko ir Vėjų gatvių,
kuris šiuo metu yra Klišių kaime;
Nr. 6. priskirti vakarinę Klišių kaimo dalį kuri ribojasi su Lauko ir Purienų gatve;
Nr 7. priskirti gyvenamųjų namų kvartalą tarp Dariaus ir Girėno, Sodų, Lauko ir S.Daukanto
gatvių, kuris šiuo metų yra Nausodžių kaime;
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4 pav. parodytos vietos, kur Jurbarko miesto ribos pakeitimas susijęs su dideliais plotais. Likusi
Jurbarko miesto ribos dalis keičiama nežymiai: miesto ribos pritraukiamos prie žemės sklypų ribų,
prie georeferencinio pagrindo duomenų (kelių, vandens telkinių, upių) (5-8 pav.).

5 pav. Jurbarko miesto riba koreguota pagal žemės sklypų ribas

6 pav. Jurbarko miesto riba koreguota pagal žemės sklypų ribas
12

7 pav. Jurbarko miesto riba koreguota pagal georeferencinio pagrindo kelių sluoksnį

8 pav. Jurbarko miesto riba koreguota pagal georeferencinio pagrindo upių sluoksnį
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9 paveiksle yra parodyta esama Jurbarko miesto riba ir riba po visų aukščiau išvardintų
pakeitimų. Įvykdžius Jurbarko miesto ribos pakeitimus, Jurbarko miesto plotas padidėjo 168,06 ha,
nuo 1264 ha iki 1432,06 ha.

9 pav. Esama ir nustatoma Jurbarko miesto riba
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3.2. Apklausos organizavimas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-341 nuo
2012 m. gruodžio 10 d. iki 2013 m. sausio 31 d. vyko vietos gyventojų apklausa. Apklausos tikslas –
sužinoti gyventojų nuomonę, kuri padėtų priimti sprendimus nustatant Jurbarko miesto ir Jurbarkų
seniūnijos ribą.
Gyventojai buvo apklausiami:
- dėl gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo;
- dėl seniūnijų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo.
Sudaryta gyventojų apklausos komisija:
Komisijos pirmininkas – Donatas Jackis, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Nariai:
Gražina Gadliauskienė – Urbanistikos skyriaus vedėja;
Audronis Kačiušis – Jurbarkų seniūnijos seniūnas;
Romualdas Kuras – Jurbarko miesto seniūnijos seniūnas;
Rūta Vančienė – juridinio skyriaus vyriausioji specialistė;
Monika Zarankienė – Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Apklausos metu Jurbarko miesto ribos pakeitimui buvo pritarta.
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4. TEISĖS AKTAI
4.1. Sąvokos ir apibrėžimai
Plano rengimo metu naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:
Seniūnijos aptarnaujama teritorija yra savivaldybės teritorijos dalis, susidedanti iš
gyvenamųjų vietovių ar dalies miesto teritorijos. Seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas ir
pavadinimą.
Gyvenamosios vietovės skirstomos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Miesto
gyvenamosioms vietovėms priskiriami miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami
miesteliai, kaimai ir viensėdžiai.
Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst.
gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės
infrastruktūros srityse.
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui,
miestais yra laikomi mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys miestai, rajonų miestai bei miesto tipo
gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios vietovės.
Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000
gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės
infrastruktūros srityse.
4.2. Naudojami teisės aktai


Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183, Žin.,

2005, Nr. 88-3284, Žin., 2010, Nr. 41-1934, Žin., 2013, Nr. 76-3824).


Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo

taisyklės (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565 ).


Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų

rengimo tvarkos aprašas (Žin., 2010 Nr. 19-920).


Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5531).



Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (Žin.,

2007, Nr. 33-1190, Žin., 2013, Nr. 140-7096).


Kiti teisės aktai.
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5. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimą rajono lygmeniu ir įvertinti rengiamo
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimą ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį poveikį
teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei
aplinkai ir kraštovaizdžiui, yra atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Vertinimas vykdomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr. 920 “Dėl teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr.
113-4228).
Atliekant sprendinių poveikio vertinimą atskirais aspektais pagal tvarkos aprašo sprendinių
vertinimo klausimyną, galima numatyti ir prognozuoti, kaip pakeis aplinką numatomi sprendiniai.
Galutinis sprendinių vertinimas atliekamas pagal sprendinio poveikį ir pateikiamas 5.1 lentelėje.
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai.
Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo Plano parengimo
tikslas yra koreguoti ir įteisinti Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribas. Įgyvendinus iškeltą
tikslą, bus užtikrintas darnus Jurbarko miesto vystymasis bei racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių
panaudojimas.
Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribos koreguotos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565). Jos
nustatytos išnagrinėjus darbui naudojamą spausdintinę medžiagą ir skaitmeninius duomenis.
Nustatant gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, pirmiausiai buvo atsižvelgta į registruotų
sklypų adresus. Stengtasi visus sklypus turinčius Jurbarko miesto adresą priskirti Jurbarko miestui.
Poveikis ekonominei aplinkai.
Didžiausią ekonominį poveikį patvirtinus specialųjį planą turėtų pajusti Jurbarko mieste
gyvenantys ar nekilnojamojo turto turintys fiziniai ir juridiniai asmenys. Išanalizavus esamą būklę,
paaiškėjo, kad esamos Jurbarko miesto ribos nesutapo su žemės savininkų sklypų ribomis, sklypai
skaidomi Jurbarko miesto ribomis. Esant tokiai situacijai, šių sklypų savininkai yra priversti už to
paties sklypo atskiras dalis mokėti atskirus mokesčius, nes tos dalys registruotos kitu adresu. Dėl
tokios situacijos kyla papildomų problemų ir rajonuose dirbantiems matininkams. Nesusipratimų
kyla ir įregistruojant, parduodant, dalinant sklypus, kurie dažnai yra skirtingose gyvenamosiose
vietovėse. Tokiu atveju nustatytos aiškios ribos išspręs daugelį problemų tiek fiziniams, tiek
juridiniams asmenims.
Išanalizavus ribas paaiškėjo, kad esamos Jurbarko miesto ribos yra nekorektiškos,
nesutampa su georeferencinio pagrindo duomenų baze (upių, melioracinių griovių), valstybinės ar
vietinės reikšmės keliais, kitomis natūralių ar dirbtinų nekilnojamojo turto objektų ribomis, žemės
sklypų ribomis, kaip to reikalauja LRV nutarimu patvirtintos Administracinių vienetų ir gyvenamųjų
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vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–
1565). Todėl nustačius Jurbarko miesto ribą, buvo išspręsta sklypo priskyrimo atitinkamai
gyvenamajai vietovei problema.
Poveikis socialinei aplinkai.
Patvirtinus Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialųjį
planą, bus aiškios Jurbarko miesto ribos, miesto plotas, gatvių ilgis, gyventojų skaičius ir kt.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Patvirtinus Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialųjį
planą, poveikio gamtinės aplinkos kokybei ir kraštovaizdžiui tiesiogiai nenumatoma. Rengiant kitus
teritorijų planavimo dokumentus, svarbu žinoti, kokiai seniūnijai ar gyvenamajai vietovei priklauso
konkreti teritorija. Tikslus adresas padės seniūnams išsiaiškinti apie gamtos ir kultūros paveldo
objektų išsidėstymą, tinkamai organizuoti jų priežiūrą bei tvarkymą.
Poveikis kultūros vertybių apsaugai, naudojimui ir tvarkymui.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose planuojama veikla
reglamentuojama kultūros

paveldo specialiaisiais

planais bei kultūros paveldo apsaugą

reglamentuojančiais teisės aktais. Pagal Kultūros vertybių registro duomenis Jurbarko miesto
teritorijoje yra 64 kultūros vertybės. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tikslas - išsaugoti šias
vertybes kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų istorijos liudytojas ar meno kūrinius. Kultūros
paveldo objektų apsaugai yra išskiriamos specialios apsaugos zonos. Patvirtinus Jurbarko miesto ir
Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialųjį planą, neigiamo poveikio esamiems
kultūros paveldo objektams nenumatoma, kadangi ribų pokyčiai natūroje vizualiai nebus matomi.
Poveikis saugiam eismui ir valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtrai.
Patvirtinus Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialųjį
planą, saugiam eismui ir valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtrai sprendiniai tiesioginės įtakos
neturės.
Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu.
Plano sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms
su nacionaliniu saugumu.
Sprendinių poveikio išvadinė santrauka pateikiama 5.1. lentelėje.
Sprendinių poveikio vertinimas
5.1 lentelė Sprendinių poveikio vertinimas
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo
Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų
koregavimo ir nustatymo specialusis planas
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4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas
Jurbarko savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis
planas
Jurbarko miesto ir rajono šilumos ūkio specialusis planas
Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio Jurbarko mieste ir rajone specialusis planas
Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialusis planas
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
nėra
6. Status quo situacija: netvarkingai registruojami sklypų adresai, daugėtų sklypų, įregistruotų kelių
gyvenamųjų vietovių adresu ir tai sukeltų papildomų nepatogumų, gyventojų nepasitenkinimą
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: pakoreguoti Jurbarko
miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribas, parengti žemėlapius, sukurti duomenų bazę.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas): Pakoreguotos ir įteisintos Jurbarko miesto ribos, parengtas Jurbarko miesto ribų
žemėlapis bei duomenų bazės padės racionaliau vystyti socialinę aplinką, taip pat paprasčiau
tvarkyti nekilnojamąjį turtą.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
9. Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
teigiamas, ilgalaikis
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
teigiamas, ilgalaikis
socialinei aplinkai
teigiamas, ilgalaikis
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
socialinei aplinkai
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
kultūros vertybių apsaugai
teigiamas, ilgalaikis

Išvada: Plano parengimas ir įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio teritorijos vystymo
darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei ir socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui, saugiam eismui ir valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtrai. Saugiam eismui ir
valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtrai, su krašto apsauga ir kitomis sritimis, susijusiomis su
nacionaliniu saugumu, planuojama veikla nesusijusi ir poveikis šiuo aspektu nenagrinėjamas.
Patvirtinus Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialųjį
planą, sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai, ekonominei ir socialinei
aplinkai.
Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo
Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus projektų vadovas

Nerijus Misiūnas
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II. SPECIALIOJO PLANO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI
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1. PRADINIAI PLANAVIMO DOKUMENTAI
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2. PLANAVIMO SĄLYGOS SPECIALIAJAM PLANUI RENGTI
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III. VIEŠUMĄ UŽTIKRINANČIŲ PROCEDŪRŲ MEDŽIAGA

40

1. VISUOMENĖS DALYVAVIMO ATASKAITA
Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialusis planas
(toliau - Planas) rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617,
2006, Nr. 66-2429, 2013, Nr. 76-3824), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190, 2013, Nr. 140-7096), Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 60-1183, Žin., 2005, Nr. 88-3284, Žin.,
2010, Nr. 41-1934), Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų
tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565), Administracinių vienetų ir
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašu (Žin., 2010
Nr. 19-920) bei kitais teisės aktais.
Planavimo organizatorius – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų
planavimo skyrius.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-341 nuo 2012
m. gruodžio 10 d. iki 2013 m. sausio 31 d. vyko vietos gyventojų apklausa. Apklausos tikslas –
sužinoti gyventojų nuomonę, kuri padėtų priimti sprendimus nustatant Jurbarko miesto ir Jurbarkų
seniūnijos ribą. Apklausos rezultatai apsvarstyti komisijos posėdyje, kurio eiga pateikiama Jurbarko
rajono savivaldybės Jurbarko miesto administracinių ribų keitimo apklausos komisijos posėdžio
protokole Nr.R6-19 (4 priedas).
Apie rengiamo specialiojo planavimo dokumento pradžią buvo paskelbta Jurbarko rajono
savivaldybės internetiniame tinklalapyje (10 priedas), laikraštyje „Žemaitijos šauklys“ (11 priedas)
bei Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje (12 priedas).
Specialiojo plano viešinimo procedūra buvo vykdoma supaprastinta tvarka. Nuo liepos mėn.
14 d. iki liepos mėn. 28 d. specialiojo plano sprendiniai buvo viešai eksponuojami Jurbarko rajono
savivaldybėje Urbanistikos skyriuje bei Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentose.
Informacija apie ekspoziciją ir įvyksiantį viešą susirinkimą buvo patalpinta Jurbarko rajono
savivaldybės internetiniame tinklalapyje (13 priedas), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Urbanistikos skyriuje (14 priedas) ir Jurbarko miesto, bei Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentose
(14,15 priedai). Kiekvienas besidomintis galėjo susipažinti su rengiamu specialiuoju planu bei jo
sprendiniais ir iki viešo susirinkimo bei jo metu raštu pareikšti savo nuomonę pasiūlymų registracijos
žurnale. Viešo svarstymo su visuomene ir viešo susirinkimo metu nebuvo gautas nei vienas
pasiūlymas, vienintelis prašymas buvo gautas dar iki viešo svarstymo su visuomene pradžios.
Viešas susirinkimas įvyko 2014 m. liepos 28 d. 10 val. Jurbarko rajono savivaldybės salėje.
Susirinkimui pirmininkavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus
vedėja Gražina Gadliauskienė, sekretoriavo Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos
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ir teritorijų planavimo skyriaus projektų vadovas Nerijus Misiūnas. Susirinkimo eiga pateikiama
susirinkimo protokole (16 priedas). Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas 17 priede.
Pasibaigus viešam susirinkimui nuspręsta Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų
koregavimo ir nustatymo specialųjį planą teikti derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms.

Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo
Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus projektų vadovas

Nerijus Misiūnas
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2. PASIŪLYMŲ IR ATSAKYMŲ ANALIZĖ
Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialusis planas
Pasiūlymų registracijos žurnalo suvestinė
Pasiūl
ymo
reg.
Nr.
Nr.1

Vardas,
pavardė,
adresas
Aušra
Greičiuvienė
Pašilio g. 62
Jurbarkų k.
Jurbarko raj.

Data

201405-07

Kam Seniūnij
adresuota
a
s raštas

Pageidavimo,
pasiūlymo turinys

Valstybės
Pakoreguoti
Jurbarko
Jurbarkų
įmonei
miesto ir Jurbarkų kaimo
Valstybės
ribą ties Pašilio g. 62 namu.
žemės
fondas

Sprendimas, atsakymas

Jurbarko miesto ir Jurbarkų
kimo riba nuo Pašilių g. 62
namo sklypo yra atitraukta
apie 5 m.
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3. DERINIMO RAŠTAI
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4. TIKRINIMO RAŠTAS
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