JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ IR
SAULĖS ELEKTRINIŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE RENGIMO PROCESO
ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020 m. birželio 15 d. Nr. O1-690
Jurbarkas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 4
dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, Inžinerinės infrastruktūros
vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo
tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10.2 ir 16.2 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T2-335 „Dėl inžinerinės
infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų
nustatymo“:
1. O r g a n i z u o j u Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir
saulės elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje rengimą.
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą vietovės lygmens specialiojo teritorijų
planavimo dokumentui rengti (pridedama).
3. P a v e d u Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto
skyriui paskelbti apie pradedamą rengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo planą vėjo jėgainių ir
saulės elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje Jurbarko rajono savivaldybės internetinėje
svetainėje, atlikti viešąjį specialiojo plano pirkimą ir koordinuoti visas su specialiojo plano
rengimu susijusias procedūras.
4. I n f o r m u o j u, kad su dokumentais, susijusiais su Inžinerinės infrastruktūros
vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių Jurbarko rajono savivaldybėje rengimu, galima
susipažinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros ir turto skyriuje (Dariaus
ir Girėno g. 96, 301 kab., tel. (8 447) 70174).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius
Parengė
Gražina Gadliauskienė
2020-06-15

Raimundas Bastys

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. O1-690
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
VIETOVĖS LYGMENS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI
RENGTI
1. Planavimo organizatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70 151, el. paštas info@jurbarkas.lt.
2. Planavimo iniciatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70 151, el. paštas info@jurbarkas.lt.
3. Rengėjas: pasirenkamas viešųjų pirkimų būdu.
4. Planavimo pagrindas: Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.
sprendimas Nr. T2-335 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės
elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
5. Planavimo dokumento tipas ir lygmuo: vietovės lygmens specialiojo planavimo
dokumentas.
6. Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Inžinerinės
infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių statybai Jurbarko rajono
savivaldybėje rengimas, koreguojant vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone, Skirsnemunės ir Rotulių
kadastrinėse vietovėse specialųjį planą.
7. Planuojama teritorija: Jurbarko rajono savivaldybės teritorija, Planuojamos teritorijos
preliminarus plotas 1507 km².
8. Planavimo tikslai:
8.1. sudaryti sąlygas darniai Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos raidai, suderinti
valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus,
aprūpinant vartotojus energijos ištekliais;
8.2. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis,
siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis
sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai;
8.3. reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis
vartotojų teritorijose;
8.4. nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas savivaldybės
teritorijoje, įvertinant šios teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus,
numatyti žemės sklypus vėjo jėgainių ir saulės elektrinių parkams ir infrastruktūros koridoriams,
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
8.5. numatyti Jurbarko rajono savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo,
gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei
pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
8.6. koreguoti šiuo metu galiojančio Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse
specialiojo plano teritoriją ir vėjo jėgainių bei saulės elektrinių įrengimo zonas bei reikalingus
servitutus;
8.7. įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo
dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;
8.8. užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir
saulės elektrinių parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms,
numatyti kompensacines priemones poveikiui sumažinti;

8.9. parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.
9.Privalomi atlikti tyrimai ir (ar) galimybių studijos:
9.1. atlikti tyrimus ir galimybių studijas, reikalingus specialiojo plano parengimui.
9.2.Vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašu – SPAV. SPAV ataskaita rengiama pagal poreikį.
10. Teritorijos vystymo koncepcija ir koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas:
inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcija rengiama, numatomos kelios plano sprendinių
alternatyvos.
11. Planavimo proceso etapai:
11.1.Parengiamasis etapas;
11.2.Rengimo etapas;
11.3.Baigiamasis etapas;
Visos teritorijų planavimo proceso (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų)
procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo informacinę sistemą (toliau TPDRIS).
12. Kiti reikalavimai:
Viešumo užtikrinimas – parengiamajame etape planavimo organizatorius, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl specialiojo
plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Specialiojo plano
viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Parengto plano viešinimą užtikrina
planavimo organizatoriaus įgaliotas specialiojo plano rengėjas, vadovaudamasis Teritorijų
planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus
dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo
18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis. Prieš
teikiant planą derinti Teritorijų planavimo komisijai, gauti planavimo organizatoriaus pritarimą.
13. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento
rengimo visuomenė gali teikti per (TPDRIS), raštu organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą
specialiojo plano rengimo laikotarpį.
14. Derinimo procedūra: specialųjį planą derina Teritorijų planavimo komisija per
TPDRIS.
15. Plano tikrinimas: suderintas specialusis planas teikiamas tikrinti Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
16. Plano tvirtinimas: patikrintas specialusis planas teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.
17. Plano registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre: patvirtintas specialusis
planas ir teisės aktas, kuriuo planas patvirtintas, registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų registre.
_________________________

