[projektas]

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
D~L 1498 KV. M PRIVATAUS ZEM~S SKLYPO NAUDOJIMO B~DO IR POB~DZIO
KEITIMO

I

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES [ KOMERCINE PASKIRT] DARIAUS IR

GIR~NO G. 85A, JURBARKE, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO JURBARKO
RAJONO SAVIVALDYB~S TARYBOS 2005 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMU NR. T2-189,
SPRENDINIU KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO, PLANAVIMO TIKSLU IR DARBU
PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022-04-29
Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo jstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio
2ir 6

d al im i s ,Pasi~lymu teikimo

patvirtinto

Lietuvos

Respublikos

d~l teritoriju planavimo proceso

Vyriausyb~s

2013-12-18

inicijavimo

nutarimu Nr.

1265

tvarkos
~Del

apra50,

Pasiulymu

teikimo d~l teritoriju planavimo proceso inicijavimo tvarkos apraso patvirtinimo", 9-10 punktais,
Kompleksinio teritoriju planavimo dokumentu rengimo taisykliu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos

ministro

2014-01-02

jsakymu

Nr. D 1 - 8

dokumentq rengimo taisykliu patvirtinimo",

312,

~D~l

kompleksinio

teritoriju

3 1 6 ir 3 1 8 punktais, 3 1 8 . 1

planavimo

ir 3 1 8 . 1. 2 - 3 1 8 . 1. 3

papunkiais:

1.

0 r g an i z u oj u

sprendimu Nr.

T2-189

~Del

Jurbarko

detaliojo

rajono

plano

savivaldyb~s

tarybos

patvirtinimo" patvirtinto

2005

m.

detaliojo

liepos
plano

21

d.

(registro

Nr. T 0 0 0 1 0 1 3 3 ) sprendiniu koregavima sklype Dariaus ir Gir~no g. 85A, Jurbarko m.
detaliojo piano koregavimo tikslus:

2. N u s t a t a u

2 . 1 . Numatyti em~s
Dariaus

ir

Gir~no

g.

85

sklypu Dariaus ir Gir~no g.

(unikalus

Nr.

85A (unikalus Nr. 4400-1759-7156),

9420-0004-0052),

Dariaus

ir

Gir~no

g.

83

(unikalus

Nr. 4 4 0 0 - 0 0 6 1 - 1 1 1 0 ) sujungima j viena em~s sklypa;
2 . 2. Nustatyti bei panaikinti servitutus;
2 . 3 . Nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones, statybu bei aplinkos tvarkymo

priemones, statybos reglamentus;
2.4. Prijungti

isiterpusj

laisvos

valstybin~s

em~s

plota

tarp

sklypu,

kuriu

unikalus

Nr. 44 00 - 1 7 59- 7 1 5 6 ir unikalus Nr. 44 00 - 5 1 8 7 - 9 008 ;
2.5 . Planavimo sprendiniai turi neprietarauti Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano

sprendiniams:

miesto

centro,

svarbiausiu

lokaliu

centru

teritorijose

maksimalus

ustatymo

intensyvumas (UI) gyvenamosios paskirties sklypams < 1,4, negyvenamosios paskirties sklypams
< 2 , 0 ; Maksimalus pastatu auk5tingumas < 6 a. (leidZiama iki 20 % teritorijos numatyti nuo 6 iki
9 auk5tu).
3. T v i r t i n u

detaliojo plano koregavimo planavimo darbu programa (pridedama).

4.

P r i p a z i s tu

netekusiu

galios Jurbarko

rajono

direktoriaus 2022 m. balandio 22 d. isakyma Nr. 0 1 -4 8 1
privataus

zem~s

sklypo

naudojimo

b~do

ir

pob~dio

savivaldyb~s

administracijos

~Del leidimo koreguoti

keitimo

i

gyvenamosios

1498 kv. m.
paskirties

komercine paskirtj, Dariaus ir Gir~no g. 85A, Jurbarke, detaliojo plano sprendinius".
Sis jsakymas gali b~ti skundiamas Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos
jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Pareng~

Paulius Poceviius

2022-04-29

Raimundas Bastys

j

PATVIRTINTA

no savivaldyb~s
·

ktoriaus

±dd-40
Jur}

'ko rajono savivaldyb~s

Detaliojo plano koregavimo planavimo darbu program

inistracijos direktorius

teritoriju planavimo dokumento parengimo planas Raimundas Bastys

1498 k. m privataus iemes sklypo naudojimo bdo ir pobdio keitimo i gyvenamosios paskirties j komercine paskirtj

Dariaus ir Gireno g. 854, Jurbarke, detaliojo plano koregavimas zemes sklypuose Dariaus ir Gire~no g. 854 (unikalus
Nr.

4400-1759-7156), Dariaus ir Gireno g.

85

(unikalus Nr.

9420-0004-0052),

Dariaus ir Gireno g.

83

(unikalus

Nr. 4400-0061-1110).

ATLIKIMO

ETAPAS

PROCEDDROS

TERIMAS
Vertinamas planuojamos teritorijos ustatymas, inineriniai tinklai, aplink in~s
gatv~s,

Zeldiniai,

nustatomos

situacijos.

Parengiamas

sistemoje,

ianalizuojant em~s

teritorijos

teritorijos

pl~tros

topografinis

tendencijos,

planas

sklypus Dariaus

problemin~s

LKS-94

ir Gir~no g.

koordinaiu

85A (unikalus

Nr. 4400-1759-7156), Dariaus ir Gir~no g. 85 (unikalus Nr. 9420-0004-0052),
Dariaus ir Gir~no g. 83 (unikalus Nr. 4400-0061-1110).
Esamos b~kl~s jvertinimas atliekamas pagal nagrin~jamos teritorijos schema:

1. Esamos bukles
2022m.

analiz~s stadija,
II ketvirtis

tyrimai

2. Koncepcijos
Koncepcija nerengiama

nusta

a

1o

3. Strateginis
pasekmi aplinkai

vertinimas

Nerengiamas

[SPA

4. Urbanistin~s

Nerengiama.

id~jos rengimas

neorganizuojamas

Atviras

konkursas

geriausiai

urbanistinei

id~jai

parengti

Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemon~s, statybu bei aplinkos
tvarkymo priemon~s, statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo
tipas (vadovaujantis LR Zem~s ~kio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005
01-20 jsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija).
Planavimo udaviniai:
1) nustatyti konkreios urbanizuotos teritorijos naudojimo reglamentus;
2)

suplanuoti

optimalu

planuojamos

teritorijos

inineriniu

komunikaciniu

koridoriu tinkla;
3)

numatyti

teritorijas

eldynu

pl~trai,

priemones

jiems

atkurti,

esamu

5. Sprendiniu

apsaugai ir naudojimui;

konkretizavimo

4) suformuoti planuojamos teritorijos optimalia urbanistine strukt~ra.

stadija, planavimo

Planavimo tikslai:

tikslai ir udaviniai

- numatyti em~s sklypu Dariaus ir Gir~no g. 85A (unikalus Nr. 4400-1759

2022m.
IIIII

ketvirtis

7156),

Dariaus

ir Gir~no g.

85

(unikalus Nr.

9420-0004-0052),

Dariaus

ir

Gir~no g. 83 (unikalus Nr. 4400-0061-1110) sujungima j viena em~s sklypa;
- nustatyti bei panaikinti servitutus;
- nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones,

statybu bei aplinkos

tvarkymo priemones, statybos reglamentus;
-

prijungti

jsiterpusj

laisvos

valstybins

em~s

plota tarp

sklypu

(unikalus

Nr. 4400-1759-7156 ir unikalus Nr. 4400-5187-9008);
- planavimo sprendiniai turi neprietarauti Jurbarko miesto teritorijos bendrojo
lano

s

diniams:

miesto

centro

svarbiausi

lokali

cent

teritoriiose

maksimalus ustatymo intensyvumas (UI) gyvenamosios paskirties sklypams

<

1,4,

negyvenamosios

auktingumas

<

6

a.

paskirties

(leidiama

sklypams

iki

20

%

<

2,0;

Maksimalus

teritorijos

numatyti

pastatu

nuo

6

iki

9 auktu). Nustatomi kiti LR Teritoriju planavimo jstatymo 1 8 str. Id. nurodyti
reglamentai.

6. Koncepcijos ir

(ar) sprendiniu
nepriklausomas

Neatliekamas

profesinis

2022m.

vertinimas

III-IV
ketvirtis
Teritoriju

planavimo

sprendiniu

5. Baigiamasis

etapas

dokumento

vieinimas

sprendiniu

supaprastinta tvarka,

svarstymo
derinimas

ir derinimo

stadija:

Teritoriju

planavimo

tikrinimas

valstybine

komisijoje, gin¢u nagrin~jimas.

Teritoriju
teritoriju

planavimo
planavimo

dokumento
priei~ra

tvirtinimo

atliekan~ioje

stadija:

institucijoje

kompetencija, tvirtinimas Jurbarko r. savivaldyb~je

pagal jai

priskirta

2022 m. IV ir
2023 m. I
ketviriai

Detaliojo piano koregavimo organizatorius -- Jurbarko rajono savivaldyb~s administracijos direktorius.

