
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti 
 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. ĮVADAS 
 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymo (Žin. 1995, Nr.107-2391, 2004, Nr.21-617, Nr.152-5532; 2006, Nr. 
66-2429; 2008, Nr.10-337, Nr.135-5232) 22 straipsnio 5 dalies nuostatas, kaimų teritorijose ir žemes 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 Ūkininko ūkio įstatyme 
nurodytas ūkininko sodybos ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatų 
statybos sąlygas, taip pat kai parduodami ir išnuomojami valstybinės žemės sklypai mėgėjiško sodo teritorijoje, vietoj 
detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai (projektai) arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai žemės įstatymo ir 
Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse (specialiųjų planų rengimo) 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 nėra nesprendžiami. 
 

Vadovaujantis, Žemės įstatymo 39 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostata, žemės ūkio veiklai reikalingų 
ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymo vieta numatoma rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus. 
Ūkininkui (planavimo organizatoriui) ūkininko sodybos vieta nustatoma rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą 
ūkininko sodybos vietai parinkti. Jis rengiamas pagal Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo 
taisykles, patvirtintas LR Žemes ūkio ir Aplinkos ministrų 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 
2004, Nr. 127-4581; Žin., 2008, Nr.112-4270, įsk. Nr.3D-513/D1-495). 

 
Viešo svarstymo su visuomene metu parengtam projektui taikoma supaprastinta projektų svarstymo 

procedūra pagal Visuomenės dalyvavimo planavimo procese nuostatus, patvirtintus LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. 
nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr.112-4189; 2007, Nr.33-1190) VII skirsnis. Raštiški gretimų 
sklypų savininkų derinimai pateikti - Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti M 1:2000 
sprendinių brėžinyje. 

 
Projekto rengimo pagrindas 
- Šilutės r.sav., Architektūros ir urbanistikos skyriaus, 2008-10-30 Planavimo sąlygų sąvadas kaimo 

plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr.51. 
- Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono, 

Žemėtvarkos skyriaus 2008-10-23 Planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr.KPS-2. 
- LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departmento 2008-10-29 raštas Nr.(9.14.3.)-LV4-6619 

„Dėl sąlygų specialiajam planui rengti“ 
- Šilutės r.sav., Architektūros ir urbanistikos skyriaus, 2008-10-30 Planavimo sąlygos, nacionalinio, 

regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr.Ž-08-025. 
 
Projekto tikslai ir uždaviniai 
Projekto tikslas - parinkti vietą ūkininko ūkio sodybai. Siekiant šio tikslo, rengiamas kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektas. Atlikus viešo svarstymo, derinimo, tikrinimo procedūras, projektas teikiamas tvirtinti Šilutės 
rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Parinktoje vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą su 
pagalbiniais ūkio pastatais. 

 
Kartografinis pagrindas 
Projektavimui panaudoti 2005 metų ortofotografiniai M l:10000 žemėlapiai ORT 10LT, bei UAB 

„Drava“  2008 m. atlikta žemės sklypo topografinė nuotrauka. 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 
 2.1. Bendrieji duomenys 

Atstumas nuo Šilutės miesto iki planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo apie 10 km. Vakarinėje, 
šiaurinėje bei rytinėje pusėse sklypas ribojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypais, pietinėje vietinės reikšmės 
keliu, kurio apsaugos zona – 10 metrų.  

Planuojamo sklypo gretimybėse nėra objektų sąlygojančių sanitarinių apsaugos zonų suformavimą. 
Sklypas nepatenka Vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas. 

 
Žemės naudmenos. Vytauto Genčo ir Erikos Rinatės Genčienės nuosavybes teise turimo žemės ūkio 

paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 8857/0009:181, plotas – 1,0824 ha. Pagal nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų banko išrašą žemės ūkio naudmenos užima 1,0824 ha plotą, iš jo ariama žemė – 1,0824 
ha. Faktinė žemės naudmenų sudėtis nepasikeitusi. Žemės naudmenų ir sudėties pokyčiai pateikiami 1 lentelėje ir 
brėžinyje. 

Infrastruktūros objektai. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos. Kitų 
infrastruktūros objektų (transformatorinių, vandentiekio, dujotiekio ir kt.) planuojamame sklype nėra. 

Dirvožemiai. Vidutinis žemės našumo balas – 42.5.  
Reljefas. Planuojamame sklype reljefas lygus. Statinių plote nėra. 
Želdiniai. Planuojamame sklype želdinių nėra.  
 
2.2. Sąsaja su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 

2026 metų bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 
T1-326, sklypas patenka į nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių formuojamo užstatymo teritorijas. Parinkus vietą 
ūkininko sodybai, pagal bendrojo plano koncepciją likęs plotas rekomenduojamas užsodinti mišku. 

2.3. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, servitutai 
Žemės sklypui (LRV 1992-05-12 nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) yra 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
- kelių apsaugos zonos, plotas – 0,0359 ha; 
- žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracines sistemos bei įrenginiai, plotas – 

1,0824 ha. 
 

               3. SPRENDINIAI 
 

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nekeičiama. Suplanuota ūkininko sodybos vieta 
užima 0,3442 ha plotą, todėl sumažės žemės ūkio naudmenų plotas. Vieta sodybai parinkta prie vietinės reikšmės 
kelio. Statinių statyba galima už kelio apsaugos zonos, kuri yra 10 m. Įvažiavimas į sodybą iš planuojamo vidaus 
kelio. Juo ūkininkas važiuos į likusią sklypo dalį. Taip racionaliau išsidėstys žemėnaudos ir bus sumažintos ūkininko 
susisiekimo išlaidos. Įsirengęs sodybą ūkininkas paįvairins kraštovaizdį. Projekte pastatų vieta nėra numatyta, todėl 
užstatymo tankumas nebuvo skaičiuojamas. 

Žemės naudmenų ir sudėties pokyčiai, įgyvendinus projektą, pateikiami l lentelėje. 
 

         1 lentelė    Žemės naudmenų sudėtis (ha) 

Eil. 
Nr. Žemės naudmenos Pagal NT registro 

pažymėjimą 

Pagal vietovėje 
patikslintą planą 
(esama padėtis)

Numatomi 
pokyčiai 
projekte  

Pagal 
projektą 

1. Ariamoji žemė 1,0824 1,0824 -0,3442 0,6971 
2. Sodai - - - - 
3. Pievos ir natūralios ganyklos - - - - 
4. Miškas - -  - 
5. Keliai - - -0,0411 0,0411 

6. Užstatyta teritorija (sodybos 
vietos plotas) - - - 0,3442 

7. Vandens telkiniai - - - - 
8. Medžių ir krūmų želdiniai - - - - 
9. Pelkės - - - - 

10. Pažeista žemė - - - - 
11. Kita nenaudojama žemė - - - - 

 Iš viso: 1,0824 1,0824  1,0824 



 

Išvados 
Projektuojamas plotas ūkininko sodybai – 0,3442 ha. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė paskirtis 

nekeičiama. Planuojant vietą sodybą buvo atsižvelgta į žemės naudojimo apribojimus. Įsirengęs sodybą ūkininkas 
paįvairins kraštovaizdį.  

 
4. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 

 
4.1. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita 
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nekeičiama. Suplanuota ūkininko sodybos vieta 

užima 0,3442 ha plotą, todėl sumažės žemės ūkio naudmenų plotas. Vieta sodybai parinkta prie vietinės reikšmės 
kelio. Statinių statyba galima už kelio apsaugos zonos, kuri yra 10 m. Įvažiavimas į sodybą iš planuojamo vidaus 
kelio. Juo ūkininkas važiuos į likusią sklypo dalį. Taip racionaliau išsidėstys žemėnaudos ir bus sumažintos ūkininko 
susisiekimo išlaidos. Įsirengęs sodybą ūkininkas paįvairins kraštovaizdį. Projekte pastatų vieta nėra numatyta, todėl 
užstatymo tankumas nebuvo skaičiuojamas. 

4.2. Sprendinių poveikio vertinimas 
Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimą vietovės lygmeniu ir įvertinti rengiamo teritorijų 

planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimą ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, yra atliekamas 
sprendinių poveikio vertinimas. Vertinimas vykdomas vadovaujantis "Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 
poveikio vertinimo tvarkos aprašu", patvirtintu LRV 2004-07-16 nutarimu Nr.920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228).  

Atliekant sprendinių poveikio vertinimą atskirais aspektais pagal Teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo sprendinių vertinimo klausimyną, galima numatyti ir prognozuoti, kas 
pasikeis įgyvendinus sprendinius 

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Prognozuojama, kad įkūrus 
ūkininko sodybą: 

- bus užtikrintos palankios sąlygos ūkininkavimui; 
- padidės gretimų sklypų konkurencingumas; 
- pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė; 
- bus vykdoma subalansuota sodybos plėtra; 
- bus išsaugotas kraštovaizdis; 
- sumažės aplinkos tarša; 
- planuojamos teritorijos plėtra vyks ne stichiškai, o pagal poreikį ir galimybes. 
Poveikis ekonominei aplinkai.Tinkamai parinkus vieta sodybai, ji sudarys palankias sąlygas 

produktyvaus ūkio plėtrai. Bus išplėsta socialinė infrastruktūra, pagerės gyventojų gyvenimo sąlygos ir aplinkos 
kokybė. 

Poveikis socialinei aplinkai. Bus išspręsta gyvenamojo būsto problema, padaugės kaimo gyventojų 
skaičius. 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Įkūrus ūkininko sodybą, bus išlaikytas vienkieminio 
kaimo vaizdas. Laikantis statybų reikalavimų, aplinkos taršos tikimybė maža. Racionaliai suplanuota sodyba prisidės 
prie būdingo kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarys palankias sąlygas gamtinės įvairovės išsaugojimui. Parinkta vieta 
sodybai leidžia apsaugoti paviršinius ir gruntinius vandenis nuo užterštumo. Sodyba neigiamo poveikio  
kraštovaizdžio formavimo aspektu neturės.         

Sprendinių poveikio santrauka pateikiama 2 lentelėje. 
 

Sprendinių poveikio vertinimas 
            2 lentelė 

l. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Žemės sklypo savininkas -  Jonas Kundrotas 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
Mildos Grikšienės IĮ. Licenzijos Nr.KP-67 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Šilutės rajono Saugų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, patvirtintas 
2008-04-15 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr.4-2539-(1.3). 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės 
miesto iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-326, sklypas patenka į nekategorizuotų gyvenamųjų 
vietovių formuojamo užstatymo teritorijas. Parinkus vietą ūkininko sodybai, pagal bendrojo 



 

plano koncepciją likęs plotas rekomenduojamas užsodinti mišku. 
6. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 

Suformuoti ūkininko sodybą tinkamoje vietoje taip, kad nebūtų pažeisti aplinkos apsaugos 
reikalavimai. 

7. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas) 
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai. Prognozuojama, kad
įkūrus ūkininko sodybą: 
- bus užtikrintos palankios sąlygos ūkininkavimui; 
- padidės gretimų sklypų konkurencingumas; 
- pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė; 
- bus vykdoma subalansuota sodybos plėtra; 
- bus išsaugotas kraštovaizdis; 
- sumažės aplinkos tarša; 
- planuojamos teritorijos plėtra vyks ne stichiškai, o pagal poreikį ir galimybes. 
Poveikis ekonominei aplinkai.Tinkamai parinkus vieta sodybai, ji sudarys palankias sąlygas 
produktyvaus ūkio plėtrai. Bus išplėsta socialinė infrastruktūra, pagerės gyventojų gyvenimo 
sąlygos ir aplinkos kokybė. 
Poveikis socialinei aplinkai. Bus išspręsta gyvenamojo būsto problema, padaugės kaimo 
gyventojų skaičius. 
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Įkūrus ūkininko sodybą, bus išlaikytas 
vienkieminio kaimo vaizdas, laikantis statybų reikalavimų, aplinkos taršos tikimybė maža. 
Racionaliai suplanuota sodyba prisidės prie būdingo kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarys 
palankias sąlygas gamtinės įvairovės išsaugojimui. Parinkta vieta sodybai leidžia apsaugoti 
paviršinius ir gruntinius vandenis nuo užterštumo. Sodyba neigiamo poveikio 
kraštovaizdžio formavimo aspektu neturės.         

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

8. Sprendinio poveikis:   
 teritorijos vystymo damai ir (ar) 

planuojamai veiklos Sričiai 
teigiamas, ilgalaikis - 

 ekonominei aplinkai teigiamas, ilgalaikis - 
 socialinei aplinkai teigiamas, ilgalaikis - 
 gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui teigiamas, ilgalaikis - 

9. Siūlomos alternatyvos poveikis: nenagrinėjamos  
 teritorijos vystymo darnai ir (ar) 

planuojamai veiklos sričiai - - 

 ekonominei aplinkai . - 
 socialinei aplinkai - - 
 gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui - - 

 
Išvada 
Tinkamai parinkta ūkininko ūkio sodybos vieta turės teigiamą, ilgalaikį poveikį teritorijos vystymo 

darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei ir socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 
 
 
 
 
Projekto rengėja     M.Grikšienė 
 
Inžinierė      R.Lotužienė 




