
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. 

         Ūkininkui (planavimo organizatoriui) sodybos statybos vieta parenkama rengiant kaimo plėtros 

(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 ūkininko ūkio sodybos vietą. 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 

ūkininko ūkio sodybos vietoje ūkininkė Zina Karbauskienė planuoja statyti ūkininko ūkio sodybą ir 

pagalbinius pastatus.   

            2. Esamos būklės analizė. 

Žemės naudmenos. Zinos Karbauskienės nuosavybės teise naudojamo žemės sklypo plotas – 

5,1600 ha. Pagal nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre 

pažymėjimą žemės ūkio naudmenos (ariama žemė) užima 2,9500 ha, miškas – 2,2100 ha. Faktinė 

naudmenų sudėtis yra nepasikeitusi.    

Infrastruktūros objektai.  Per žemės sklypą vakarinėje dalyje praeina 0,4 KV įtampos elektros 

linija. Palei rytinę sklypo dalį praeina rajoninės reikšmės kelias Nr.4223 Šilutė – Užliekniai. Kitų 

infrastruktūros objektų ( vandentiekio, dujotiekio ir kt.) nėra. 

 Dirvožemiai. Vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas 29.30, dalis (2,0000 ha) žemės 

sklypo numelioruota. Visame žemės sklype vyrauja lengvas priemolis. 



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

žemės sklypo vietų vyrauja iki 1,5 metro. 

3. Sąsaja su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 

 Šilutės rajono savivaldybės bendrajame plane žemės sklypas, kuriame numatoma ūkininko 

ūkio sodyba, patenka į naujos plėtros mažo užstatymo tankio teritoriją, pažymėtą indeksu Gm.  

Pagal Klaipėdos apskrities viršininko 2007-07-02 d., įsakymu Nr. 4-3818-(1.3) patvirtintą 

Šilutės rajono Pagrynių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą beveik visa žemė, 

kuri ribojasi su esamu sklypu yra grąžinta žemės savininkams. Žr. IV sk. brėžinį (Kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektas, ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas, visuomenės dalyvavimas teritorijų 

planavime),  M 1:5 000 

 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, besiribojanti su rajoninės ir 

vietinės reikšmės keliais  (0,5800 ha) patenka į kelio  apsaugos zoną, todėl sklypui taikomas kelio 

apsaugos zonos apribojimas ( specialiųjų sąlygų 2 skyrius).  Per žemės sklypą vakarinėje dalyje 

praeina 0,4 kv elektros linija, sklypo 0,3700 ha daliai taikomas specialiųjų sąlygų 6 skyrius. Dalis 

žemės sklypo (2,0000 ha) numelioruota, taikoma specialiųjų sąlygų 21 skyrius – žemės sklype 

įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklypo 2,2100 ha užima 

miškas, taikoma specialiųjų sąlygų 6 skyrius – ( miško naudojimo apribojimai ). 

            Šiam sklypui yra nustatytas 201 kelio servitutas – teisė naudotis pėščiųjų taku, važiuoti 

transporto priemonėmis ir varyti galvijus keliu.   

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 parenkama rytinėje sklypo dalyje, šalia rajoninės reikšmės kelio, laikantis šių atstumų:  

- Planuojamos sodybos pietinė riba numatoma ne arčiau kaip 10 m. atstumu nuo miško 

pakraščio 

- Vakarinė sodybos riba numatoma 97,27 m atstumu nuo žemės sklypo krašto, o šiaurinė – 

64,50 m atstumu nuo žemės sklypo krašto. 

- Rytinė sodybos riba planuojama ne arčiau kaip už 20 m nuo rajoninės reikšmės kelio krašto. 

 Privažiavimas prie pastatų bus įrengtas naudojamo privataus sklypo sąskaita, prisijungiant prie 

vietinės reikšmės kelio Nr.49.  

   Elektros tiekimas numatomas pagal atskirai gautas technines sąlygas, susitarimą su elektrą 

tiekiančia bendrove ir bus projektuojamas bei įrengiamas statytojo lėšomis (galimas atskiras 

susitarimas dėl finansavimo).  



           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.  

          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. Gretimų sklypų savininkai 

buvo informuoti raštiškai (registruotais laiškais) apie rengiamą projektą. Gauti raštiški keleto gretimų 

sklypų savininkų derinimai (žr. brėžinį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos 

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

   Ūkininko ūkio sodybai vieta žemės sklype sudaro 0,2329 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. 

    

 

 

 

 


