
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 vidaus) 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, pirtį, tvartą, sandėlį, garažą, ūkinį pastatą.   

            2. Esamos būklės analizė. 

Žemės naudmenos. Dalios Kararinienės ir Eugenijaus Kararino nuosavybės teise turimo žemės 

sklypo plotas – 3,3846 ha. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą žemės ūkio 

naudmenos (ariama žemė) užima 3,1664 ha, miško žemė užima 0,1500 ha, kita žemė (t.y. želdiniai) 

užima 0,0682 ha.    

Infrastruktūros objektai. Infrastruktūros objektų (transformatorinių, vandentiekio, elektros, 

dujotiekio ir kt.) nėra. Ties pietine žemės sklypo riba praeina 6 m. pločio kelias. 

 

 Dirvožemiai. Vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas 38. Dalis žemės sklypo t.y. 1,4135 

ha numelioruota.  Visame žemės sklype vyrauja lengvas priemolis. 



  Reljefas. Žemės sklypo šiaurinė riba ribojasi su Šusties upe kurios šlaito nuolydis 20%-30%.  

Centrinė ir pietinė žemės sklypo dalis yra lygesnė ir labiau tinka ūkininko sodybai.   

 3. Sąsaja su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano grafinėje dalyje „gamtos ir kultūros 

paveldo brėžinys“, žemės sklypas, kuriame numatoma ūkininko ūkio sodyba, patenka į Venckų 

piliakalnio vizualinę apsaugos zoną, šiaurinė ir dalis centrinės  žemės sklypo dalies  patenka į 

teritoriją (Ž.3.) kurioje draudžiama sodinti mišką.      

Pagal Klaipėdos apskrities viršininko 2006-11-29 d., įsakymu Nr. 13.6-6185 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 1:5 000 (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“, visas žemės sklypas (3,3846 ha) patenka į vandens 

telkinio apsaugos zoną ( specialiųjų sąlygų 29 skyrius). Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), 

augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, išsidėstę palei Šusties upės pakrantę, sudaro 0,0682 ha, 

(specialiųjų sąlygų 27 skyrius). Žemės sklypas patenka į Ž. Naumiesčio nutekamųjų vandenų valymo 

įrenginių sanitarinę apsaugos zoną, todėl šio sklypo daliai taikomas gamybinių ir komunalinių 

objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos apribojimas, (specialiųjų sąlygų 14 skyrius).     

Žemės sklypo daliai taikomas miško naudojimo apribojimas (0,1500 ha), (specialiųjų sąlygų 26 

skyrius). Žemės sklypo 1,4135 ha dalis numelioruota ir taikomas specialiųjų sąlygų 21 skyrius – 

žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklypas 

patenka į Venckų piliakalnio vizualinę apsaugos zoną, todėl sklypui taikomas specialiųjų sąlygų 19 

skyrius. Pietinėje dalyje sklypas ribojasi su 6 m. pločio keliu, kurio apsaugos zona 10 m. Jos plotas – 

0,1300 ha.   

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 šiaurinė riba numatoma ne arčiau kaip už 125 m nuo vandens 

telkinio kranto linijos; 

   Pagal šiuo metu galiojančių specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 29 skyriaus 127.9 punktą 

draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus už 



miestų, miestelių ir kaimų ribų arčiau kaip 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų 

- nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais - potvynio metu neužliejamoje teritorijoje).  

- numatomos sodybos teritorijos pietinė riba planuojama ne arčiau kaip 23,50 m nuo kelio krašto; 

- vakarinėje  ir  rytinėje  žemės sklypo  dalyse nuo gretimų sklypų ribos paliekama ne mažiau kaip 

5 m. ir 3 m. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 “Dėl statybos 

techninio reglamento STR 2.02.01:2004 ”Gyvenamieji pastatai” patvirtinimo,” ūkininko sodybos vieta 

suprojektuota paliekant neapsodintus 3 m pločio ruožus iki kaimyninio žemės sklypo ribos. 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, t. y. gautas raštiškas gretimų sklypų savininkų 

derinimas (žr. Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos formavimui 

M 1:5 000 (visuomenės dalyvavimas teritorijų planavime)).  

 Kadangi planuojama ūkininko ūkio sodybos vieta patenka į biologinių valymo įrenginių sanitarinę 

apsaugos zoną, gyvenamojo namo neprojektuoti minėtoje zonoje, pagal šiuo metu galiojančių 

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 14 skyriaus 71.2. punktą gamybinių objektų sanitarinėse 

apsaugos zonose leidžiama:  

- statyti gaisrines, skalbyklas, pirtis, garažus, ne maisto produktų sandėlius, administracinius 

   pastatus, konstravimo biurus, darbuotojų mokymo pastatus, taip pat parduotuves, valgyklas,          

poliklinikas, mokslo tiriamąsias laboratorijas, kurios aptarnauja tą įmonę arba atitinkamo          

pramonės rajono darbuotojus.  

          Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu, 

reglamentuojant kultūrų sėjomainą ir sudėtį, todėl minėtoje SAZ ūkininkai planuoja statyti pirtį, 

garažą, ūkinius sandėlius. 

          Minėta, kad žemės sklypas, kuriame numatoma ūkininko ūkio sodybos vieta, patenka į Venckų 

piliakalnio vizualinę apsaugos zoną, pats piliakalnis randasi dešiniajame Šusties upės krante, jo 

santakoje su Pilupiu. Numatoma ūkininko ūkio sodybos vieta yra kairiajame Šusties upės krante, 

arčiau šalutinio kelio ir neigiamos įtakos piliakalnio kraštovaizdžiui ar optimaliai jo apžvalgai neturės, 

(žr. Brėžinį „Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas, ūkininko ūkio sodybos formavimui, 

sprendinių brėžinys“ M 1:5000). 

Ūkininko ūkio sodybai vieta žemės sklype sudaro 1,0812 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. 

 

           Kadangi planuojama ūkininko ūkio sodybos vieta yra toli nuo artimiausio gamybinio centro ir 

gyvenvietės, šiai teritorijai reiktų planuoti atskiras buitinių nuotėkų tvarkymo sistemas su nuotėkų 



valymu, todėl ūkininkas turės įrengti vietinius buitinių nuotėkų valymo įrenginius (Traidenio gamybos 

ar analogiškus), kuriuose nuotėkos bus išvalomos iki reikalaujamų normų, o išvalytos išleidžiamos į 

gruntą. Susidaręs šlamas išvežamas asenizacinėmis mašinomis pagal sutartis. 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. Siekiant sumažinti 

vandenų taršą iš žemės ūkio šaltinio, ūkininkai turėtų stengtis taikyti aplinkai draugiškas ūkininkavimo 

technologijas. Priklausomai nuo sutartinių gyvulių skaičiaus numatyti keliamos taršos likvidavimo 

priemones, bei įrengti saugią mėšlidę, kuri atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. 

    

 

 


