
TEKSTIN� DALIS.   AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
�vadas 

          Pagal Teritorij� planavimo �statymo (Žin., 1995, Nr.107-2391, 2004, Nr.21-617) 22 straipsnio 

5 dalies nuostatus, kurie �sigaliojo 2008 m. kovo 1 d., kaim� teritorijose ir žem�s �kio paskirties 

žem�je, 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 kaim� teritorijose statant �kininko 

sodyb� ar pagalbinio �kio ir kitos paskirties (ferm�, �kio, šiltnami�, kaimo turizmo) pastatus, kai 

vykdoma statyba atitinka Lietuvos Respublikos �kininko �kio �statyme nurodytas �kininko sodybos 

ar pagalbinio �kio ir kitos paskirties (ferm�, �kio, šiltnami�, kaimo turizmo) pastat� statybos 

s�lygas, vietoje detali�j� plan� rengiami žem�vald� planai (projektai) arba kaimo pl�tros 

žem�tvarkos projektai Žem�s �statymo ir Teritorij� planavimo �statymo 18 straipsnio 1 dalyje 

nurodytose speciali�j� plan� rengimo taisykl�se nustatyta tvarka. 

Rengiant žem�vald� planus (projektus), t. y. žem�s reformos žem�tvarkos projektus, žem�s 

sklyp� formavimo ir pertvarkymo projektus, žem�s pa�mimo visuomen�s poreikiams projektus ar 

žem�s konsolidacijos projektus klausimai d�l žem�s sklype numatom� statyti statini� išd�stymo 

n�ra sprendžiami. 

         �kininkui (planavimo organizatoriui) �kininko �kio sodybos statybos vieta parenkama 

rengiant kaimo pl�tros (�kio vidaus) žem�tvarkos projekt�. Jis rengiamas pagal kaimo pl�tros 

žem�tvarkos projekt� rengimo ir �gyvendinimo taisykles, patvirtintas Žem�s �kio ir Aplinkos 

ministr� 2004 m. rugpj��io 11 d. �sakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581). 

 1. Projekto tikslai ir uždaviniai. 

 Projekto tikslas – parinkti viet� �kininko �kio sodybai. Siekiant šio tikslo, parengiamas 

kaimo pl�tros (�kio vidaus) žem�tvarkos projektas, kuris atlikus viešo svarstymo, derinimo ir 

tikrinimo proced�ras, teikiamas Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriui tvirtinimui. 

Parinktoje sodybai vietoje �kininkas Vidmantas Freitakas planuoja statyti gyvenam�j� nam� su 

priklausiniais.   

            2. Esamos b�kl�s analiz�. 

Žem�s naudmenos. Vidmanto Freitako nuosavyb�s teise turimo žem�s sklypo plotas – 

0,6500 ha. Pagal nekilnojamojo daikto ir daiktini� teisi� � j� �registravim� nekilnojamojo turto 

registre pažym�jim� žem�s �kio naudmenos (ariama žem�) užima 0,6500 ha t.y. vis� plot�. Faktin� 

naudmen� sud�tis yra nepasikeitusi.    

Infrastrukt�ros objektai.  Žem�s sklypo šiaur�s vakariniame kampe praeina 0,4 kv �tampos 

elektros linija. Šiaurin� sklypo dalis ribojasi su vietin�s reikšm�s 8 m. plo�io keliu, o vakarin�je 

sklypo dalyje praeina 6 m. plo�io lauko kelias. Kit� infrastrukt�ros objekt� (vandentiekio, dujotiekio 

ir kt.) n�ra. 



 Dirvožemiai. Vidutinis žem�s �kio naudmen� našumo balas 36,00. Žem�s sklypas 

numelioruotas, vyrauja lengvas priemolis.  

  Reljefas. Žem�s sklypo reljefas pakankamai lygus, aukštesn� centrin� sklypo dalis. 

 3. S�saja su galiojan�iais teritorij� planavimo dokumentais. 

            Šilut�s rajono savivaldyb�s bendrojo plano grafin�je dalyje „žem�s naudojimo ir apsaugos 

reglament� br�žinys“, žem�s sklypo, kuriame numatoma �kininko �kio sodyba, dalis, patenka � 

teritorij�, pažym�t� indeksu (U.3.). Šioje teritorijoje numatoma kita paskirtis su vienu iš naudojimo 

b�d� ir pob�dži� tai – gyvenam�j� teritorij� (namai ir j� priklausiniai, bendrabu�iai, globos namai, 

viešbu�iai, sodybos).    

            Pagal Klaip�dos apskrities viršininko 2007-12-20 d., �sakymu Nr. 4-7612-(1.3) patvirtint� 

Šilut�s rajono Šv�kšnos kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekt� visa žem�, kuri 

ribojasi su esamu sklypu yra gr�žinta žem�s savininkams. (žr. IV sk. br�žin� Kaimo pl�tros (�kio 

vidaus) žem�tvarkos projektas, �kininko �kio sodybos vietos parinkimas M 1:2 000 (Visuomen�s 

dalyvavimas teritorij� planavime)).  

 4. Žem�s sklypui nustatytos specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos 

            Vadovaujantis LR Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimu Nr.343 „D�l Speciali�j� 

žem�s ir miško naudojimo s�lyg� patvirtinimo“, visam žem�s sklypui taikoma spaciali�j� s�lyg� 21 

skyrius – žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai. Dalis 

žem�s sklypo patenka � kelio apsaugos zon�, šiai sklypo daliai taikomas spaciali�j� s�lyg� 2 skyrius 

– kelio apsaugos zonos. Žem�s sklypo šiaur�s vakariniame kampe praeina 0,4 KV elektros oro 

linija, kurios apsaugos zona yra po 2 m � abi puses nuo elektros linijos ašies.  

5. Kartografinis pagrindas. 

     Projektavimui panaudoti 2005 m. ortofotografiniai M 1:10000 žem�lapiai ORT 10LT. 

6. Sprendiniai. 

 Atsižvelgiant � žem�s sklypo situacij�, reljef�, dirvožemius, keli� tinkl�, infrastrukt�ros 

objekt� išsid�stym�, žem�s sklypui taikomas speciali�sias žem�s ir miško naudojimo s�lygas, 

�kininko �kio sodybos vieta parenkama sklypo rytin�je dalyje, laikantis ši� atstum� ir reikalavim�: 

-  planuojamos sodybos teritorijos rytin� riba numatoma ne ar�iau kaip už 3 m nuo žem�s sklypo 

ribos, o pietin� – 5 m. atstumu iki gretimo sklypo ribos. 

   -  planuojamos sodybos teritorijos šiaurin� riba numatoma ne ar�iau kaip 5 m. nuo žem�s sklypo 

ribos. Nuo greta besiribojan�io 8 m. kelio numatomas 6m. privažiavimas prie planuojamos sodybos.  

   Planuojamos sodybos teritorijos ilgis – 87,35 m. ir 87,00 m. žr. br�žin� („Kaimo pl�tros 

žem�tvarkos projekto �kininko �kio sodybos vietos suprojektavimo sprendini� br�žinys“                

M 1:2000). 

                       



             

            Viešo svarstymo su visuomene metu parengtam projektui taikoma supaprastinta projekt� 

svarstymo proced�ra pagal visuomen�s dalyvavimo planavimo procese nuostat�, patvirtint� 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 1996 m. rugs�jo 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 Šilut�s 

rajono savivaldyb�s tinklalapyje buvo paskelbta apie supaprastinta tvarka rengiam� kaimo pl�tros 

(�kio vidaus) žem�tvarkos projekt�, suprojektuojant �kininko �kio sodybos viet�. Paruoštas 

projektas viešam svarstymui buvo pateiktas adresu Lietuvinink� 23-4, Šilut�. Šiuo konkre�iu atveju 

per 10 dien� laikotarp�, nebuvo pateikta n� vieno pasi�lymo, pastabos ar pretenzijos. Gauti raštiški 

gretim� sklyp� savinink� derinimai (žr. IV sk. br�žin� Kaimo pl�tros (�kio vidaus) žem�tvarkos 

projektas, �kininko �kio sodybos vietos parinkimas M 1:2 000 (Visuomen�s dalyvavimas teritorij� 

planavime)). 

             �kininko �kio sodybai vieta žem�s sklype sudaro 0,2600 ha. Nustatant viet� vadovautasi 

LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 01 d. �sakymu Nr.D1-338 „D�l statybos techninio reglamento 

STR 2.02.09:2005 „Vienbu�iai gyvenamieji pastatai“, ir atsižvelgiant � aukš�iau išvardintus 

reikalavimus. 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


