
TEKSTINĖ DALIS.   AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Įvadas 

          Pagal Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391, 2004, Nr.21-617) 22 straipsnio 5 

dalies nuostatus, kurie įsigaliojo 2008 m. kovo 1 d., kaimų teritorijose ir žemės ūkio paskirties žemėje, 

išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, šio straipsnio 1 dalies 5, 

6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais, taip pat kaimų teritorijose statant ūkininko sodybą ar pagalbinio 

ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatus, kai vykdoma statyba atitinka 

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nurodytas ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos 

paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų statybos sąlygas, vietoje detaliųjų planų 

rengiami žemėvaldų planai (projektai) arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, žemės įstatymo ir 

teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytose specialiųjų planų rengimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. 

Rengiant žemėvaldų planus (projektus), t. y. žemės reformos žemėtvarkos projektus, žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus ar žemės 

konsolidacijos projektus klausimai dėl žemės sklype numatomų statyti statinių išdėstymo nėra 

sprendžiami. 

         Žemės įstatymo 39 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad žemės ūkio veiklai reikalingų ir 

numatomų statinių bei įrenginių išdėstymo vieta numatoma rengiant kaimo plėtros (ūkio vidaus) 

žemėtvarkos projektą. Ūkininkui (planavimo organizatoriui) ūkininko sodybos vieta parenkama rengiant 

kaimo plėtros ūkio (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektą. Jis rengiamas pagal kaimo plėtros žemėtvarkos 

projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. 

rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581). 

 1. Projekto tikslai ir uždaviniai. 

 Projekto tikslas – parinkti vietą ūkininko ūkio sodybai. Siekiant šio tikslo, parengiamas kaimo 

plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas, kuris atlikus viešo svarstymo, derinimo ir tikrinimo 

procedūras, teikiamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinimui. Parinktoje 

sodybai vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą su priklausiniais.   

            2. Esamos būklės analizė.  

Žemės naudmenos. Živilės Rupainienės ir Simo Rupainio nuosavybės teise turimo žemės sklypo 

plotas – 1,2775 ha. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą žemės ūkio 

naudmenos (pievos ir natūralios ganyklos) sudaro 1,2775 ha, t.y. visą plotą.  

Infrastruktūros objektai. Per žemės sklypą pietinėje dalyje praeina 0,4 kv įtampos elektros linija. 

Pietinėje dalyje žemės sklypas ribojasi su krašto keliu Nr.165 Šilalė – Šilutė, o šio kelio dešinėje pusėje 

pagal sklypo ribą praeina ryšių linija. Palei sklypo rytinę ir sklypo vakarinę ribas praeina lauko keliai. 

Kitų infrastruktūros objektų (transformatorinių, dujotiekio) nėra.  

 



 Dirvožemiai. Vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas 44,0. Žemės sklypas numelioruotas.  

Visame žemės sklype vyrauja vidutinis priemolis. 

  Reljefas. Žemės sklypo reljefas pakankamai lygus. Didžiausias aukščių skirtumas tarp 

tolimiausių žemės sklypo vietų neviršyja vieno metro.  

 3. Sąsaja su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 

 Darnios urbanizacijos plėtrai ir Šilutės rajono urbanizacijos perspektyvų įgyvendinimui  

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano grafinėje dalyje „žemės naudojimo ir apsaugos 

reglamentų brėžinys“ yra numatomi urbanizuotų teritorijų tipai su skirtingu tvarkymu ir 

reglamentavimu. Žemės sklypas, kuriame numatoma ūkininko ūkio sodyba, patenka į Ž. Naumiesčio 

naujos plėtros teritoriją, pažymėtą indeksu (U.3.). Šioje teritorijoje numatoma kita paskirtis su vienu 

iš naudojimo būdų ir pobūdžių tai - gyvenamųjų teritorijų (namai ir jų priklausiniai, bendrabučiai, 

globos namai, pensionatai, viešbučiai, sodybos).       

Pagal Klaipėdos apskrities viršininko 2008-04-18 d., įsakymu Nr. 4-2606-(1.3) patvirtintą 

Šilutės rajono Grygališkės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą visa žemė, kuri 

ribojasi su esamu sklypu yra grąžinta žemės savininkams (žr. IV sk. brėžinį Kaimo plėtros (ūkio 

vidaus) žemėtvarkos projektas, ūkininko ūkio sodybos formavimui M 1:2 000 (visuomenės 

dalyvavimas teritorijų planavime)).  

            4. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

            Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 „Dėl Specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“,   dalis žemės sklypo (0,2777 ha) patenka į kelio  

apsaugos zoną, todėl sklypui taikomas kelio sanitarinės zonos apribojimas ( specialiųjų sąlygų 2 

skyrius). Krašto kelio Nr.165 Šilalė – Šilutė dešiniąja puse ties sklypo riba praeina ryšių linija, kurios 

apsaugos zona yra po 2 m. į abi puses, todėl žemės slypo 0,0010 ha daliai taikomas ryšių linijų 

apsaugos zonos apribojimas ( specialiųjų sąlygų 1 skyrius ). Per žemės sklypą pietinėje dalyje praeina 

0,4 kv elektros linija, sklypo 0,0281 ha daliai taikomas specialiųjų sąlygų 6 skyrius. Visas žemės 

sklypas numelioruotas, taikoma specialiųjų sąlygų 21 skyrius – žemės sklype įrengtos valstybei 

priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.  

5. Kartografinis pagrindas. 

     Projektavimui panaudoti 2005 m. ortofotografiniai M 1:10000 žemėlapiai ORT 10LT. 

6. Sprendiniai. 

             Atsižvelgiant į žemės sklypo situaciją, reljefą, dirvožemius, kelių tinklą, infrastruktūros 

objektų išsidėstymą žemės sklypui taikomas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, ūkininko 

ūkio sodybos vieta nustatoma laikantis šių atstumų ir reikalavimų: 

    - planuojamos sodybos teritorijos rytinė riba numatoma ne arčiau kaip už 3 m nuo žemės sklypo ribos.  

Besiribojančiu lauko keliu bus patogus privažiavimas prie planuojamos sodybos, iš kurio numatomas 6 

m privažiavimas. Pietinė sodybos teritorijos riba numatoma ne arčiau kaip už 50 m nuo žemės sklypo 

ribos.  



                   Kadangi planuojama ūkininko ūkio sodybos vieta yra šalia suplanuotos gatvės ir jau esančių 

gyvenamųjų namų kvartalo, todėl buitines nuotėkas reiktų  planuoti prijungti prie esančių buitinių 

nuotėkų tvarkymo sistemų su nuotėkų valymu, jeigu prisijungti prie minėtos sistemos negalės, 

ūkininkas turės įrengti individualius buitinių nuotėkų valymo įrenginius. Kad apsaugoti paviršinius 

vandenis nuo taršos, būtina įrengti paviršinių ( lietaus ) nuotėkų surinkimo ir valymo įrenginius. Šiuos 

darbus turi atlikti įmonė, turinti sertifikatą. Valymo įrenginių įrengimas yra viena iš Kuršių marių 

vandens kokybės gerinimo programos įgyvendinimo priemonių. Kiti inžineriniai įrenginiai bus  

projektuojami individualiai, pagal atskirai gautas technines sąlygas.  

                  Viešo svarstymo su visuomene metu parengtam projektui taikoma supaprastinta projektų 

svarstymo procedūra pagal visuomenės dalyvavimo planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, 

Nr.112-4189; 2007, Nr.33-1190), 32-37 punktus. 2008 m. gruodžio 18 dienos Šilutės rajono 

savivaldybės tinklalapyje buvo paskelbta apie supaprastinta tvarka rengiamą kaimo plėtros (ūkio 

vidaus) žemėtvarkos projektą, suprojektuojant ūkininko ūkio sodybos vietą. Paruoštas projektas 

viešam svarstymui buvo pateiktas adresu Lietuvininkų 23-4, Šilutė. Šiuo konkrečiu atveju per 10 dienų 

laikotarpį, nebuvo pateikta nė vieno pasiūlymo, pastabos ar pretenzijos. Gauti raštiški gretimų sklypų 

savininkų derinimai (žr. Kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos 

formavimui M 1:2 000 (visuomenės dalyvavimas teritorijų planavime)).  

            Ūkininko ūkio sodybai vieta žemės sklype sudaro 0,0948 ha. Nustatant vietą vadovautasi LR 

aplinkos ministro 2005 m. liepos 01 d. įsakymu Nr.D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 

2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“, ir atsižvelgiant į aukščiau išvardintus reikalavimus. 

    

  

 

 

 

 

 

 


