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BENDRI DUOMENYS 

Sutarties dalykas: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos Šilutės miesto ir Macikų kaimo 

gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo) planas. 

 

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir 

Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, el.p. administracija@silute.lt  tel.: (8 441) 79 266, www.silute.lt  

 

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8~5) 272 83 34, 

info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas Žilvinas Grabauskas. 

 

Planuojama teritorija: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos Šilutės miesto ir Macikų 

kaimo teritorija. 

 

Planavimo uždavinys: Sodininkų bendrijos „Šyša“ teritoriją prijungti prie Šilutės miesto 

teritorijos ir nustatyti (pakeisti) Šilutės miesto ir Macikų kaimo gyvenamųjų vietovių ribas. 

 

Numatoma veikla: Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu 

Nr.651 patvirtintomis Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų 

tvarkymo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. 

vasario 9 d. įsakymu Nr. 1V-80 patvirtintu Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų 

nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašu (Žin., 2010, Nr.19-920) nustatyti, pakeisti Šilutės 

rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos Šilutės miesto ir Macikų kaimo teritorijos ribas. 

 

Planavimo pagrindas: LR Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl 

administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-172 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

 

Planas parengtas vadovaujantis: 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Kelių įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (patvirtintu LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo 

ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. D1-11/3-3 (su vėlesniais pakeitimais); 

- LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų nustatymo ar keitimo planų 

rengimo tvarkos aprašu; 

- Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės 

(su vėlesniais pakeitimais);                                                                                                                                                                                                                        

- LR Miškų įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Žemės įstatymu (su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Žemės gelmių įstatymas (su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (su vėlesniais pakeitimais). 
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1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

1.1. Pagrindinės plano sąvokos 

Pagal LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą: 

Seniūnijos aptarnaujama teritorija yra savivaldybės teritorijos dalis, susidedanti iš gyvenamųjų 

vietovių ar dalies miesto teritorijos. Seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas ir pavadinimą. 

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. 

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, taip pat tradiciniai miesteliai. 

Kaimai yra gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių. 

Viensėdžiai yra istoriškai susiformavusios gyvenamosios vietovės, paprastai sudarytos arba 

kilusios iš vienos sodybos ir turinčios ne daugiau kaip 20 objektų skirtingu adresu. 

Pagal LR žemės įstatymą: 

Žemės sklypo riba – riba tarp žemės sklypų, paženklinta riboženkliais vietovėje arba sutapdinta 

su nuolatiniais kraštovaizdžio elementais ir grafiškai pažymėta žemės sklypo plane. 

Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre.  

Žemė – Lietuvos Respublikos žemės paviršiuje esantys sausumos plotai, paviršiniai vidaus ir 

teritoriniai vandenys. 

Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – visuma žemėtvarkos veiksmų, apimančių žemės 

sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje, kadastro duomenų nustatymą ir jų įrašymą į 

Nekilnojamojo turto kadastrą. 

 

1.2. Planuojamos teritorijos apibūdinimas, problematika 

Šilutės rajono savivaldybė yra įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje ir užima apie 1675 kv. km. teritoriją. 

Administracinis centras – Šilutės m. Savivaldybė ribojasi su Neringos, Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės 

r., Pagėgių savivaldybėmis ir Rusijos federacija. Šilutės rajono savivaldybė suskirstyta į 11 seniūnijų: 

Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių 

Naumiesčio seniūnijos.  

Šilutės rajono Šilutės seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos patvirtintos 2021 m. 

balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 297. Šiuo planu nustatomos (keičiamos) 

Šilutės miesto ir Macikų kaimo ribos, siekiant sodininkų bendrijos „Šyša“ teritoriją priskirti Šilutės 

miestui. Likusios Šilutės rajono Šilutės seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos nėra nustatomos 

(keičiamos). 

 

1.1.  lente lė .  Nustatomos (keičiamos) gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 
Gyvenamųjų vietovių pavadinimai 

1 Šilutės  Macikaĩ, Šilùtė. 
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1.2 .  lente lė .  Nustatomos (keičiamos) gyvenamosios vietovės ir jų plotai 

Eil. 

Nr. 

Gyvenamosios 

vietovės 

pavadinimas 

Gyvenamosios 

vietovės 

plotas, ha 

Pastaba 

12 Macikų k. 399,72 
Macikų kaimo teritorijos riba nustatyta 2021 m. balandžio 

28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 297  

19 Šilutės m. 1494,04 
Šilutės miesto teritorijos riba nustatyta 2021 m. balandžio 

28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 297 

Bendras plotas 1893,76   

 

 

2. SPRENDINIAI 

2.1. Ribų nustatymo principai 

Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos buvo nustatomos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2006 

m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir 

pavadinimų tvarkymo“. Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo pagrindiniai principai: 

- gyvenamųjų vietovių teritorijos nedalomos administracinių vienetų teritorijų ribomis. 

Gyvenamosios vietovės teritoriją sudaro vienas uždaras kontūras; 

- vientisas žemės sklypas nedalomas dviem ar daugiau gyvenamųjų vietovių. Gyvenamųjų 

vietovių teritorijų ribos negali kirsti statinių, kurie suformuoti kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, 

išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), žemės sklypų 

ribų, išskyrus žemės sklypus, suformuotus krašto apsaugai, valstybinės reikšmės miškams, 

hidrografiniams objektams. Valstybinės ar vietinės reikšmės keliams, geležinkeliams, valstybinės sienos 

apsaugai, suformuotus žemės sklypus gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos gali kirsti tik statmenai; 

- gyvenamosios vietovės teritorijai priskiriami į ją įsiterpę ar prie jos prisišlieję miško žemės plotai 

(kai būtina suformuoti gyvenamosios vietovės teritoriją viename uždarame kontūre) ir vandens telkiniai. 

Jeigu gyvenamųjų vietovių teritorijas skiria privatūs upeliai ar grioviai, 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, kitais atvejais upės ar griovio 

viduriu. Žemės sklypas su nekilnojamojo turto objektu priskiriamas vienai iš gyvenamųjų vietovių, kuri 

ribojasi su šiuo žemės sklypu. Miestų teritorijoms nepriskiriami išilgai jų riboms išsidėstę žemės sklypai, 

suformuoti valstybinės reikšmės keliams; 

- gyvenamoji vietovė, kurios visa teritorija priskiriama kitų gyvenamųjų vietovių teritorijoms, 

panaikinama, o jos buvusioje teritorijoje suformuotai gatvei suteikiamas panaikintos gyvenamosios 

vietovės vardas; 

- gyvenamosios vietovės pavadinimas yra unikalus seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, o 

savivaldybėse, kuriose nėra seniūnijų, – unikalus savivaldybės teritorijoje. 

 

Nustatant gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, taip vadovautasi principais, kurie nebuvo numatyti 

minėtame Vyriausybės nutarime: 

- jei kelias neturi priskirto žemės sklypo, tai gyvenamosios vietovės riba vedama kelio pylimo 

pado, iškasos ar kelio griovių išoriniu kraštu arba prie kelio esančių žemės sklypų ribomis; 

- jei upės, kanalai, grioviai neturi jiems priskirtų žemės sklypų, tai gyvenamųjų vietovių ribos 

nustatomos upių, kanalų, griovių viduriu arba šalia esančių sklypų ribomis; 
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- gyvenamųjų vietovių ribos koreguojamos pagal galimybes atsižvelgiant į tai, kokiai gyvenvietei 

yra priskirti įregistruoti žemės sklypai, taip pat į esančius natūralius situacijos elementus (kelius, miškus, 

griovius ir kt.); 

 

2.1.  lente lė .  Nustatomos (keičiamos) gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 
Gyvenamųjų vietovių pavadinimai 

1 Šilutės Macikaĩ, Šilùtė. 
 

2.2.  lente lė .  Nustatomos (keičiamos) gyvenamosios vietovės ir jų plotai 

Eil. 

Nr. 

Gyvenamosios 

vietovės 

pavadinimas 

Gyvenamosios 

vietovės 

plotas, ha 

Pastabos 

12 Macikų k. 391,55 

Keičiama Macikų kaimo teritorijos riba nustatyta 2021 m. 

balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 297  

19 Šilutės m. 1502,20 

Keičiama Šilutės miesto teritorijos riba nustatyta 2021 m. 

balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 297  

Bendras plotas 1893,75   

  

2.3. lentelė. Šilutės miesto priskiriamų ir išskiriamų plotų eksplikacija 

Teritorijos 

Nr. 

Priskiriamos 

teritorijos 

plotas, ha 

Teritorijos 

Nr. 

Išskiriamos 

teritorijos 

plotas, ha 

1 8,16 - - 

Suma: 8,16 Suma: - 
 

2.4. lentelė. Macikų kaimo priskiriamų ir išskiriamų plotų eksplikacija 

Teritorijos 

Nr. 

Priskiriamos 

teritorijos 

plotas, ha 

Teritorijos 

Nr. 

Išskiriamos 

teritorijos 

plotas, ha 

1 - - 8,16 

Suma: - Suma: 8,16 
 


