Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui
STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS ARCHITEKTŪROS POSKYRIO
SPECIALISTŲ
2014 METŲ DARBO ATASKAITA
2015 m. sausio 23 d.
Teritorijų planavimo srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Organizuoti 5 Teritorijų planavimo komisijos kompleksinio derinimo posėdžiai, kuriuose
peržiūrėti, apsvarstyti ir suderinti 5 teritorijų planavimo dokumentai.
2. Parengta 12 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo.
3. Parengti 8 Pakruojo rajono savivaldybės direktoriaus įsakymai, kuriais patvirtinti 8 žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
4. Parengti 36 Pakruojo rajono savivaldybės direktoriaus įsakymai, kuriais pakeista 36 žemės
sklypų naudojimo paskirtis/būdas.
5. Parengta ir išduota 34 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
reikalavimų.
6. Parengtos ir išduotos 3 Teritorijų planavimo sąlygos savivaldybės lygmens specialiesiems
planams rengti.
7. Parengta 16 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų dėl savivaldybės
lygmens teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtinti
planavimo dokumentai:
7.1. Žemės sklypo suformavimo prie naudojamo pastato (mokyklos, unikalus Nr. 6596-80129018), esančio Mokyklos g. 7, Lygumų mstl., Pakruojo r.sav., detalusis planas.
7.2. Žemės sklypo suformavimo prie naudojamo statinio (mokyklos, unikalus Nr. 6599-50020011), esančio Žalioji g. 2A, Klovainių mstl., Pakruojo r.sav., detalusis planas.
7.3. Žemės sklypo suformavimo prie seniūnijos naudojamų statinių, esančių Naujamiesčio g. 4,
Lygumų mstl., Pakruojo r.sav., detalusis planas.
7.4. Žemės sklypo suformavimo prie seniūnijos naudojamų statinių, esančių Joniškio g. 3,
Pašvitinio mstl., Pakruojo r.sav., detalusis planas.
7.5. Pakruojo r. sav., Guostagalio kaimo prekyvietės detalusis planas.
7.6. Pakruojo r. sav., Klovainių miestelio prekyvietės detalusis planas.
7.7. Pakruojo r. sav., Pakruojo miesto prekyvietės detalusis planas.
7.8. Pakruojo r. sav., Linkuvos miesto prekyvietės detalusis planas.
7.9. Pakruojo r. sav., Pašvitinio miestelio prekyvietės detalusis planas.
7.10. Pakruojo r. sav., Rozalimo miestelio prekyvietės detalusis planas.
7.11. Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Kazokų k. 12 esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr.
6555/0004:62) detalusis planas (TELE2 stočiai pastatyti).
7.12. Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Mažeikonių k. esančio žemės sklypo (kadastrinis Nr.
6543/0015:386) detalusis planas (komercinės paskirties).
7.13. Pakruojo r. sav. teritorijos bendrojo plano keitimas.
7.14. Naudingųjų iškasenų (dolomito akmens) gavybos karjerui „Petrašiūnai II“ praplėsti
detalusis planas.
7.15. Pakruojo r., Akmenėlių k., Pakruojo girininkijos miško 57 kvartalo dalies paskirties
keitimo detalusis planas (dolomito karjerui „Petrašiūnai II“ praplėsti).
7.16. Pakruojo r. sav., Žeimelio mstl., kapinių išplėtimo detalusis planas.
8. Tvarkytas savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registras. 2014 metais
Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruoti 23 teritorijų planavimo dokumentai.
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9. Dalyvauta teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procesuose,
rengiamiems planavimo dokumentams teiktos pastabos ir pasiūlymai. Rengti atsakymai pasiūlymų
(pretenzijų) teikėjams.
Žemėtvarkos srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir atsižvelgiant į Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pakruojo žemėtvarkos skyriaus prašymus, buvo paskaičiuoti 8
parduodamų valstybinių ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės sklypų vertės priedai dėl inžinerinių
statinių.
2. Konsultuoti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo
nustatymo, pakeitimo galimybių ir tvarkos.
3. Peržiūrėti ir derinti žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių asmenų parengti
žemėtvarkos planavimo dokumentai, žemės sklypų kadastriniai matavimai.
Statybos srityje buvo atliekami šie darbai:
1. Susipažinus su gautais prašymais buvo parengta ir išduota statytojams (užsakovams) 40
specialiųjų architektūros reikalavimų statiniams projektuoti.
2. Išduoti 69 statybą leidžiantys dokumentai, tame skaičiuje: 46 leidimai statyti, rekonstruoti
statinius, 5 leidimai atnaujinti (modernizuoti) pastatus, 18 rašytiniai pritarimai statinių projektams.
Svarbesni (aktualesni) iš jų:
2.1.Daugiabučiams gyvenamiesiems namams modernizuoti Pakruojo mieste: Kruojos g. 4,
Kruojos g. 6, P.Mašioto g. 49, Vytauto Didžiojo g. 70 ir Vytauto Didžiojo g. 78.
2.2. Lietaus nuotekų surinkimo tinklams statyti Pakruojo mieste: Liepto g. ir Taikos g.
2.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklams statyti: Pakruojo m., Sigutėnų k. ir Klovainių mstl.
2.4. Pakruojo m. Kruojos g. rekonstruoti.
2.5. Kelio Nr. 2933 „Kalpokai – Megučioniai – Girbutkiai“ ruožui nuo 2,72 iki 4,22 km
remontuoti (Megučionių k, Linkuvos sen.).
2.6. Kelio Nr. 1609 „Bariūnai – Bučiūnai – Pašvitinys – Linkuva“ ruožui nuo 22,16 iki 23,46
km remontuoti (Rimkūnų k., Linkuvos sen.).
2.7. Kelio Nr. 1609 „Bariūnai – Bučiūnai – Pašvitinys – Linkuva“ ruožui nuo 26,25 iki 26,90
km remontuoti (Mikalajūnų k., Linkuvos sen.).
2.8. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 150 „Šiauliai – Pakruojis – Pasvalys“ 30,70 km
sankryžai, esančiai Karašilio k., rekonstruoti.
2.9. Valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 2905 „Pakruojis- Sosdvaris – Mikniūnai“ ruožui
nuo 11,95 iki 12,50 km ir Nr. 2907 „Kalevai – Draudeliai – Gegiedždvaris“ ruožui nuo
0,00 iki 0,42 km (Kalevų kaimas) rekonstruoti.
2.10. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 150 „Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys“ nuo 37,328 km
iki 37,497 km sankryžai, esančiai Karašilio kaime, rekonstruoti.
2.11. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2905 „Pakruojis – Sosdvaris – Mikniūnai“
ruožo nuo 2,92 iki 7,2 km rekonstruoti.
2.12. Pėsčiųjų ir dviračių tako statybai valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 149 „Smilgiai –
Pakruojis“ 23,065 – 23,510 km ruože.
2.13. Universalaus daugiafunkcinio centro įsteigimui Žeimelio miestelyje, F. Leijerio al. 4.
2.14. Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statybai Vilties g. 35, Jovarų k.,
Pakruojo sen.
2.15. Rozalimo miestelio infrastruktūros ir viešųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui
bendruomenės poreikiams.
2.16. Gatvių, esančių Rozalimo miestelio centrinėje dalyje, paprastajam remontui.
2.17. Viešosios infrastruktūros plėtrai Pakruojo rajono Lygumų miestelyje.
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2.18. Viešosios infrastruktūros plėtrai Pakruojo r. Žeimelio miestelyje.
2.19. Sporto paskirties inžinerinio statinio (krepšinio aikštelės) L.Giros g. 4, Pakruojyje,
statybai.
2.20. Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijos pagalbinio ūkio pastato kapitaliniam
remontui ir paskirties keitimui į šeimos namus Vilties g. 12, Pamūšio k., Klovainių sen.
2.21. Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijos gyvenamojo pastato (klebonijos)
rekonstravimui į šeimos namus Vilties g. 12, Pamūšio k., Klovainių sen.
2.22. Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos gyvenamosios paskirties pastato (senjorų
namams) statybai Laisvės a. 1A, Rozalimo mstl.
2.23. Rozalimo vaikų darželio antstato statybai Upės g. 6, Rozalimo mstl.
2.24. Klovainių pagrindinės mokyklos pastato kapitaliniam remontui, pritaikant vaikų
darželio poreikiams, Žalioji g. 2A, Klovainių mstl., Klovainių sen., Pakruojo r. sav.
2.25. Klovainių pagrindinės mokyklos pastatui modernizuoti Klovainių mstl., Žalioji g. 2A.
2.26. Gyvenamosios paskirties pastato dalies Vytauto Didžiojo g. 78, Pakruojo m., patalpų
paskirčiai pakeisti į maitinimo paskirties patalpas (kepyklėlę).
2.27. Negyvenamosios paskirties pastatui (siuvyklai) Sidaugų g. 66, Mažeikonių k., Pakruojo
sen., Pakruojo r. sav., rekonstruoti.
2.28. UAB „Vėjelis“ gamybinės paskirties pastatui (grybų auginimo fermai rekonstruoti
Dausiškių k., Pašvitinio sen.
2.29. Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB kitos (fermų) paskirties pastato (karvidės) statybai
Guostagalio k.
2.30. Pakruojo rajono Žvirblonių ŽŪB siloso tranšėjų statybai Rozalimo sen., Žvirblonių k.,
Tarvydų g. 4.
2.31. Pakruojo rajono Linkuvos ŽŪB grūdų sandėliavimo statinių statybai Topolių g.10,
Plento k., Linkuvos sen.
2.32. Fermų paskirties pastatui, Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Lašmenpamūšio k., Dvaro g.
23, rekonstruoti ir paskirčiai pakeisti į kitos paskirties pastatą skirtą žemės ūkio reikmėms.
2.33. Stacionariai grūdų džiovyklai su 3 plokščiadugniais grūdų saugojimo bokštais statyti
Sodų g. 1, Preičiūnų k., Pakruojo sen.
2.34. Žeimelio ŽŪB veršidės pastatą rekonstruoti į karvidę Vileišių k., Žeimelio sen.
2.35. ŽŪB „Pelaniškiai“ garažų paskirties pastatui remontuoti ir paskirčiai pakeisti į
administracinės paskirties pastatą Piliakalnio g. 34, Peleniškių k., Pašvitinio sen.
2.36. Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos statybai Karašilio k. (UAB
„Agrokoncernas“).
2.37. AB LESTO skirtomiesiems elektros tinklams statyti, Susivienijimo g. 7, Pakruojis.
2.38. Skirstomajam dujotiekiui, Žeimelio mstl., Pakruojo r. sav., rekonstruoti.
Paruošta 14 Savivaldybės tarybos sprendimų projektų (grafinė ir tekstinė dalys) dėl
pavadinimų suteikimo gatvėms ir jų geografinių charakteristikų keitimo:
1. Suteikti 8 nauji gatvių pavadinimai:
1.1. Linkuvos seniūnijoje - Megučionių kaime Pamuckų gatvė ir Pamūšio kaime Liepų gatvė;
1.2. Lygumų seniūnijoje - Švilpynės kaime Ąžuolo gatvė;
1.3. Pakruojo seniūnijoje - Mažeikonių kaime Rožių takas; Akmenėlių kaime Stoties gatvė;
Pašilio kaime P. Mašioto gatvė; Pakruojo kaime sodininkų bendrijoje „Raistas“ Raisto 3-oji ir Raisto
4-oji gatvės.
2. Geografinių charakteristikų keitimas gyvenamųjų vietovių gatvėms:
2.1. Linkuvos seniūnijoje, Kalpokų kaime pratęsta S. Dariaus ir S. Girėno gatvė, Ūdekų kaime
Pušyno gatvė;
2.2. Lygumų seniūnijoje, Šukionių kaime pratęsta Mokyklos gatvė;
2.3. Pakruojo seniūnijoje, Noreikonių kaime pratęsta Kruojos gatvė;
2.4. Žeimelio seniūnijoje, Mikoliškio kaime pratęsta Plonėno gatvė ir Miško gatvė;
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2.5. Pašvitinio seniūnijoje, Pamūšio kaime sutrumpinta Burniškių gatvė.
3. Pavadinimų suteikimo gatvėms ir jų geografinių charakteristikų keitimo duomenys perduoti
valstybės įmonei Registrų centrui. Registrų centras gautus duomenis įtraukė į apskaitą.
Parengti 83 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymų projektai
dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo:
1. Suteikta 197 numeriai adresų objektams:
1.1. Guostagalio seniūnijoje suteikta 10 numerių;
1.2. Klovainių seniūnijoje suteikta 9 numeriai;
1.3. Linkuvos seniūnijoje suteikta 19 numerių;
1.4. Lygumų seniūnijoje suteikta 2 numeriai;
1.5. Pakruojo seniūnijoje suteikta 117 numerių;
1.6. Pašvitinio seniūnijoje suteikta 8 numeriai;
1.7. Rozalimo seniūnijoje suteikta 7 numeriai;
1.8. Žeimelio seniūnijoje suteikta 25 numeriai.
2. Pakeista 117 numerių adresų objektams:
2.1. Guostagalio seniūnijoje pakeista 10 numerių;
2.2. Klovainių seniūnijoje pakeista 26 numeriai;
2.3. Linkuvos seniūnijoje pakeista 29 numeriai;
2.4. Lygumų seniūnijoje pakeista 11 numerių;
2.5. Pakruojo seniūnijoje pakeista 19 numerių;
2.6. Pašvitinio seniūnijoje pakeista 2 numeriai;
2.7. Rozalimo seniūnijoje pakeista 4 numeriai;
2.8. Žeimelio seniūnijoje pakeista 16 numerių.
3. Panaikinti 3 numeriai adresų objektams.
3.1. Guostagalio seniūnijoje panaikinti 2 numeriai;
3.2. Pakruojo seniūnijoje panaikintas 1 numeris.
4. Suteikti gyvenamųjų vietovių gatvių ir adresų duomenys perduoti valstybės įmonei Registrų
centrui. Registrų centras gautus duomenis įtraukė į apskaitą.
2014 m. patikrintos ir suderintos 123 topografinės ir 159 kontrolinės – geodezinės
nuotraukos:
1. Guostagalio seniūnijoje suderintos 2 topografinės nuotraukos;
2. Klovainių seniūnijoje suderinta 16 topografinių ir 14 kontrolinių – geodezinių nuotraukų;
3. Linkuvos seniūnijoje suderinta 17 topografinių ir 10 kontrolinių – geodezinių nuotraukų;
4. Lygumų seniūnijoje suderinta 18 topografinių ir 10 kontrolinių – geodezinių nuotraukų;
5. Pakruojo seniūnijoje suderinta 51 topografinė ir 99 kontrolinės – geodezinės nuotraukos;
6. Pašvitinio seniūnijoje suderinta 10 topografinių ir 8 kontrolinės – geodezinės nuotraukos;
7. Rozalimo seniūnijoje suderintos 2 topografinės ir 7 kontrolinės – geodezinės nuotraukos;
8. Žeimelio seniūnijoje suderintos 9 topografinės ir 11 kontrolinių – geodezinių nuotraukų.

Kita veikla:
1. Periodiškai, kas mėnesį, teikta informacija Registrų centrui apie Savivaldybės
administracijos išduotus statybą leidžiančius dokumentus.
2. Peržiūrėtos Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje planuojamos ūkinės veiklos subjektų
parengtos programos ir ataskaitos. Šiems dokumentams teiktos pastabos ir pasiūlymai.
3. Dalyvauta nario teisėmis Pakruojo rajono saugaus eismo komisijos darbe.
4. Dalyvauta nario teisėmis Daugiabučių namų rėmimo komisijos darbe.

5
5. Dalyvauta UAB „Pakruojo šiluma“ valdybos posėdžiuose valdybos nario teisėmis.
6. Dalyvauta nario teisėmis Želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir
tvarkymo komisijos darbe.
7. Dalyvauta Pakruojo rajono savivaldybės mobilizacijos štabo veikloje.

Paruošė:
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Architektūros poskyrio vyresnioji specialistė

Austina Kuncevičienė

Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė

Raimonda Tamošauskaitė

Suderino:
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Architektūros poskyrio vedėjas,
Savivaldybės vyriausiasis architektas

Artūras Šukys

