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I. TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Įvadas

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

dalies nuostatas, kurios įsigaliojo 2008 m. kovo 1 dr kaimų teritorijose ir žemės ūkio  paskirties žemėje, 

išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 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.

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 žemėtvarkos projektą. 

Ūkininkui  (planavimo  organizatoriui)  ūkininko  sodybos  vieta  nustatoma  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 įsakymu Nr. 

3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581)ir  jų pakeitimą Žemės ūkio ministro ,2008 metų rugsėjo 24 

įsakymu Nr 3D -513/D1-495 (Žin.2008 Nr112-4270).

1. Projekto tikslai ir uždaviniai.

Projekto  tikslas  –  suprojektuoti  tvarto,daržinės,mėšlidės  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. 

2. Esamos būklės analizė.

Žemės naudmenos. Nijolės Šumkauskienės  nuosavybės teise turimo žemės sklypo plotas – 5,62 ha. 

,registruotas  atlikus  preliminarius   matavimus.  Pagal  nekilnojamojo  daikto  ir  daiktinių  teisių  į  jį 

įregistravimą nekilnojamojo turto registre pažymėjimą žemės ūkio naudmenos (ariama žemė) užima 5,54 

ha plotą, keliai-0,08 ha   .Faktinė žemės naudmenų sudėtis nėra  pasikeitusi.

Infrastruktūros objektai. Sklypą kerta elektros linijos -10 kv ir žemos įtampos,vandentieko ,lietaus ir 

fekalinės  kanalizacijos  trąsa,  šalia  sklypo vandens  gręžinys.  Kitų  infrastruktūros  objektų   dujotekių  , 

transformatorinių kt . nėra .

Dirvožemiai.  Vidutinis  žemės  našumo  balas  –  22,0,  žemės  sklypas   melioruotas.Melioracinės 

sistemos užima 5,62 ha.   Žemės sklypo dirvožemis pagal  Lietuvos dirvožemių klasifikaciją velėniniai 



jauriniai  glėjiški  p/p1-lengvas priemolis  ant  vidutinio priemolio  ir  p/p2-lengvas priemolis  ant  sunkaus 

priemolio(žr.  dirvožemių  plano ištrauką )Šiuo atveju pastatų vietos dirvožemis neįtakoja .

Reljefas. Žemės sklypo pietrytinė  dalis   ribojasi su rajoniniu keliu Žemaičių Naumiestis -Pajūralis 

,sklype  yra  servitutinis  kelias  į  namų  valdos  sklypą.Vieta  kurioje  renkama  vieta  pastatams   lygi. 

Vyraujantis reljefo nuolydis  0° -1° (žr. toponuotraukos kopiją ).

              Vandenys.Artimiausi vandens šaltiniai nuo parenkamų pastatų  vietos – Šilupio  upelis -300 m.

3. Sąsaja su galiojančiais ir ruošiamais  teritorijų planavimo dokumentais.

Pagal  Klaipėdos  apskrities  viršininko  2000-07-25,  įsakymu Nr.  1757  patvirtintą  Šilutės  rajono 

Šylių   kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir jo papildymus  dalis žemės, kuri ribojasi 

su esamu sklypu turi naudotojus ,registruotus nekilnojamojo turto kadastro ir registro žemėlapiuose. Dalis 

valstybinis žemės fondas.

Pagal  Šilutės  rajono  bendrojo  plano  koncepciją   sklypas    patenka  į  formuojamo  užstatymo 

teritoriją.

Vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų projektas patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 

sprendimu Nr 143 ,tiesioginio ryšio neturi.

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",  žemės    sklype   šios  specialiosios  naudojimo  sąlygos-XXI-

Melioracinės sistemos ir įrenginiai-5,62 ha; II-kelių apsaugos zona,VI-Elektros linijų apsaugos zona,XX-

požeminių  vandens  telkinių  apsaugos  zona,XLIX-Vandentekio  ,lietausir  fekalinės  kanalizacijos  tinklų  ir 

įrenginių apsaugos zona. Kitų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų sklype nėra.

Atliekant žemės kasybos darbus,būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį.

 Planuojama teritorija nepatenka į gretimybių SAZ .Teritorijoje  buvusių taršos šaltinių nėra.

Planuojant  melioracijos  įrenginių  rekonstrukcijos  ,remonto  ir  statybos  darbus  vadovautis 

melioracijos  techninio  reglamento  MTR  1.12.01.:2008  melioracijos  statinių  techninės  priežiūros 

taisyklėmis ,patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008-04-16 įsakymu Nr 3D-218.

VĮ VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS 

                                 KLAIPĖDOS FILIALAS 

KAIMO PLĖTROS (ūkio vidaus) ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS. 

ŪKININKO ŪKIO SODYBOS FORMAVIMUI 

Projektuojama teritorija: 

Žemės savininkės  Aurelijos Venskienės  1,5858 ha ploto žemės valda 

Klaipėdos  apskritis Šilutės  rajono savivaldybė 

Saugų seniūnija Kebelių    kaimas  Žemės sklypas 

Nr.8884/0005:147  Vilkyčių  kadastro vietovė 
 
  

5. Kartografinis pagrindas.

Projektavimui panaudoti 2005 m. ortofotografmiai M 1:10000 žemėlapiai ORT 10LT bei 2004 m. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos parengtas Lietuvos teritorijos  georeferencinis 

pagrindas M 1:10 000 GDB 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:

Ūkinių pastatų vietos šiaurinė riba-50 m nuo ūkininkės ir tėvų  gyvenamojo  namo;

                                  Šiaurės rytinė riba-servitutinio kelio riba;

                                  Pietrytinė riba-20 m nuo rajoninio kelio šlaito;

                                  Pietvakarinė ir šiaurės vakarinė riba-riba sklype ūkininkės pageidavimu;

Planuojama mėšlidės vieta-centrinėje planuojamų ūkinių pastatų vietos dalyje -300m atstumu nuo 

kaimyninių gyvenamųjų namų.

                 

    Planuojami  inžineriniai  įrenginiai  ,susisiekimas,  nuotekų  tvarkymas.  Planuojamas  elektros 

prijungimas pagal atskirą projektą nuo esamos elektros linijos sklype.

             Prie sklypo  privažiavimas  susiformavęs natūraliai nuo rajoninio  kelio ,servitutiniu keliu į sodybą.

             Pagal LR vyriausybės nutarimą  1993-06-16  Nr 469 ,,Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų 

statybos teritorijose,kuriose neįrengti  inžineriniai įrenginiai ,, vandentekio ,šiluminiai ,kanalizacijos 

įrenginiai projektuotini individualūs –prisijungti prie inžinerinių įrenginių techniškai  sudėtinga (sklype 

esantys reikalauja rekonstrukcijos) ir netikslinga ekonominiu bei ekologiniu požiūriu.

              Pagal LR Aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymą Nr D1-515 ,,Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo,,ūkininko ūkio sodybos  nuotekos renkamos ir tvarkomos atskiraja nuotekų valymo sistema , 

kaupiamos ir periodiškai išvežamos mobiliosiomis priemonėmis.

                       Rengiant skystojo mėšlo rezervuarą būtina laikytis konstrukcinių reikalavimų.

            Mėšlidės priklauso bendram fermų statinių technologiniam kompleksui ,todėl joms taikomi 

sanitarinių apsaugos zonų reikalavimai ,nustatyti ,,Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose,, ir 

,,SAZ ribų nustatymo ir rėžimo taisyklėse,,(Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymas Nr V-586 )

Jei laikoma mažiau kaip 1200 karvių ,mėšlidės sanitarinės apsaugos zona turi būti 300 m(Šiuo metu 

laikoma  maksimaliai 25 sutartiniai galvijai).  Šis atstumas išlaikomas nuo artimiausių kaimyninių  sodybų.

              Skysto mėšlo mėšlidėms galima įrengti   teritorija  žemės  sklype nustatyta atsižvelgiant  į aukščiau 

išvardintus reikalavimus ir sudaro 0,0893  ha ;

    Ūkininko ūkio sodybos pastatai. Pagal šiuo metu galiojančias Specialiasias žemės ir miško naudojimo 

sąlygas  rekomenduojama  ūkininko sodybos ūkinius pastatus nuo ūkininko gyvenamojo namo  statyti  ne 

mažiau 30 m (pagal  dabartinį galvijų skaičių ).Šiuo atveju atstumas nuo ūkininkės ir jos tėvų(sutikimas 

pridedamas) gyvenamojo namo -50 m,įvertinant  galimą ūkio didinimą iki 50 galvijų.

  Reikalingas ūkinių pastatų vietos apželdinimas.

          Derininmai.Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyrius  išdavęs sąlygas projektui 

neprieštarauja  ir nederina ,nes pagal  ,,Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengino ir įgyvendinimo 

taisyklių ,,versiją  ,kai nenustatoma pastatų vieta  ,ši  institucija  daugiau sąlygų neišduoda ir projektų 

nederina.



     Suderinta su kitomis sąlygas išdavusiomis institucijomis ir AB,,VST,,

      Išvados: 

Plotas  ūkiniams pastatams statyti-0,4970ha;tame tarpe žemės ūkio naudmenose-0,4970 ha.

 Ūkinių pastatų vietos šiaurinė riba-50 m nuo ūkininkės ir tėvų  gyvenamojo  namo;

                                  Šiaurės rytinė riba-servitutinio kelio riba;

                                  Pietrytinė riba-20 m nuo rajoninio kelio šlaito;

                                  Pietvakarinė ir šiaurės vakarinė riba-riba sklype ūkininkės pageidavimu;

Planuojama mėšlidės vieta-centrinėje planuojamų ūkinių pastatų vietos dalyje -300m atstumu nuo 

kaimyninių gyvenamųjų namų.

                 



III. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita

 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  LRV  2004-07-16  nutarimu  Nr.  920  "Dėl  teritorijų 

planavimo  dokumentų  sprendinių  poveikio  vertinimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo"  (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,  kaip pakeis 

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, pagerins gyventojų gyvenimo sąlygos ir aplinkos kokybė.

Poveikis socialinei aplinkai.

Pagerės darbo sąlygos, 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  įvairoves  išsaugojimui.  Parinkta  vieta  sodybai  leidžia  apsaugoti 

paviršinius  ir  gruntinius  vandenis  nuo  užterštumo.Sprendinių  poveikio  išvadinė  santrauka  pateikiama 

Klausimyne ir 2 lentelėje.

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI



 

1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius?

Ūkininkavimui bus užtikrintos palankios sąlygos.

2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra?

Padidės gretimų sklypų konkurencingumas,pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė,bus vykdoma 
subalansuota  sodybos plėtra.

3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?

Teigiamas ilgalaikis poveikis.

4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?

Planuojamos teritorijos plėtra vyks ne stichiškai o pagal poreikį ir galimybes.

5.  Kuri  veiklos  sritis  ar  sritys  patirs  teigiamą  konkretaus  sprendinio  įgyvendinimo  poveikį 
(pasekmes)?

Bus planingai išsaugotas kraštovaizdis ,sumažės aplinkos tarša.

      6.Kuri  veiklos  sritis  ar  sritys  patirs  neigiamą  konkretaus  sprendinio  įgyvendinimo  poveikį 
(pasekmes)?

           Dalinai pasikeis naudmenų sudėtis.

 

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

 

7.  Kaip  sprendinių  įgyvendinimas  paveiks  atskirų  apskričių  (regionų),  savivaldybių  ar  vietovių 
ekonominę plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus?

Teritorija bus planingai užstatoma.

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių 
struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą?

Susidarys sąlygos produktyvaus ūkio plėtrai.



             9.Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo 
racionaliam naudojimui?

            Žemės naudmenos bus naudojamos ir prižiūrimos  racionaliau.Teigiamas ilgalaikis.

10. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas?

Teigiamai  ilgalaikiai.

11. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius?

Teigiamai ilgalaikiai.

12. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą?

Teigiamai ilgalaikiai.

13.  Kaip  sprendinių  įgyvendinimas  paveiks  įmonių  konkurencingumą  vidaus  ir  (ar)  užsienio 
rinkose?

Teigiamai ilgalaikiai.

14.  Kokį  poveikį  sprendinių  įgyvendinimas  gali  turėti  valstybės  ar  savivaldybių  biudžetams 
(pajamos ar išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)?

Biudžetinės  pajamos padidės.Teigiamas ilgalaikis.

 

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

 

15. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę?

Bus išplėsta socialinė infrastruktūra.Teigimai ilgalaikiai.

16. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą?

        Padaugės darbo vietų.Teigiamai ilgalaikiai.

17. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą?

        Padidės kaimo bendruomenės narių skaičius ir įvairovė.Teigiamai ilgalaikiai.

18. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą?



        Padaugės veiklių, jaunų piliečių skaičius kaime.Teigiamai ilgalaikiai.

19.  Kaip  sprendinių  įgyvendinimas  paveiks  atskiras  socialines  grupes  (socialiai  pažeidžiamus 
asmenis, jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)?

 Bus išspresta jaunų šeimų ūkininkavimo problema..Teigiamai ilgalaikiai.

20. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą?

Pagerės gyventojų gyvenimo sąlygos ir aplinkos kokybė.Teigiamai ilgalaikiai.

 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

 

21. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę?

Laikantis statybų ir eksploatacijos reikalavimų oro taršos tikimybė maža.

22. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų 
kokybę?

Parinkta vieta leidžia apsaugoti paviršinius ir požeminius vandenis nuo užterštumo.

23. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas?

Tinkamai gerinant ,apsaugant dirvožemį ir prižiūrint žemės ūkio naudmenas –teigiamas ilgalaikis 
poveikis.

24. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę?

Teigiamai ilgalaikiai.

25. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?

Ūkininko sodyba kuriama laikantis saugomų gamtos vertybių apsaugos reikalavimų.Poveikio nėra.

            26. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką?

 Tinkamai  suplanuota  sodyba  ir  ūkinė  veikla  sudarys  palankais  sąlygas  gamtinės  įvairovės 
išsaugojimui.Teigiamas ilgalaikis poveikis.

27. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą?



28. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę?

 Racionaliai  suplanuota  sodyba  prisidės  prie  būdingo  kraštovaizdžio  išsaugojimo.Teigiamas 
ilgalaikis poveikis.

29. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus?

Sodyba  planuojama  laikantis  atskirų  kultūros  paveldo  objektų   apsaugos  reikalavimų  .Įkūrus 
ūkininko sodybą bus išlaikytas vienkieminio kaimo vaizdas.Poveikis teigiamas. 

 

Sprendinių poveikio vertinimas

2 lentelė
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:  

Nijolė Šumkauskienė
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto 

Klaipėdos filialas
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
4. Ryšys suplanuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:

1. Klaipėdos apskrities viršininko 2000-07-17, įsakymu Nr. 1707 patvirtintas Šilutės rajono 

Šylių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jo papildymai 

 2.Šilutės rajono bendrojo plano koncepcija.

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: 
nėra

6. Status quo situacija:galimas dalinis žemės ūkio naudmenų pasikeitimas

7. Tikslas, kurio siekiama Įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Suformuoti ūkininko sodybą tinkamoje vietoje taip, kad nebūtų pažeisti aplinkos apsaugos
reikalavimai.

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir  
Įvertinimas):

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis



9. Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai

teigiamas, ilgalaikis -

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

10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
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.



V.PLANO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI



IV.VISUOMENĖS DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE

DERINMAS 1. Viešo svarstymo eiga

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (Žin., 2004 m., Nr. 127-

4581)  numato,  kad  Kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projektų  svarstymo  ir  visuomenės  dalyvavimo  šiame 

procese tvarką ir viešumą užtikrinančios procedūros priklauso nuo Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto 

lygmens.  Supaprastinta projektų svarstymo procedūra taikoma  teritorijų planavimo dokumentams, kurių 

planavimo organizatoriai yra žemės savininkai arba valstybinės žemės patikėtiniai, ir jei projekto sprendinių 

brėžinys buvo suderintas be pastabų.  Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese 

tvarka - tai tokia tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų trukmė (apie specialiojo plano 

projektą  neskelbiama  vietos  spaudoje,  nerengiama  vieša  ekspozicija,  nešaukiamas  viešas  susirinkimas). 

Planavimo organizatorius, žemės savininkas apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį  planą  skelbia 

savivaldybės interneto tinklalapyje ir  raštu informuoja  planuojamos teritorijos  kaimyninių žemės sklypų 

valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, nurodydamas galimybes 

susipažinti  su  parengtu  teritorijų  planavimo  dokumentu,  arba  su  šiuo  dokumentu  supažindina  juos 

asmeniškai.

   Rengiamo  kaimo  plėtros  (ūkio  vidaus)  žemėtvarkos  projekto  ūkininko  ūkio  sodybos  formavimui 

planavimo  organizatorius   žemės  savininkė-Nijolė  Šumkauskienė,  todėl  projekto  svarstymui  taikoma 

supaprastinta svarstymo procedūra .

    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.l 12-4189; 2007, 

Nr.33-1190),  Gretimų  sklypų  savininkai 

A.Rudminas,G.Rudminienė,R.Dambrauskienė,E.Klumbienė,B.Klumbys  su  projektu  supažindinti 

asmeniškai ,pasirašant sprendinių brėžinyje.Susipažinimas vyko 2009-03-02-2009-03-17. Skelbimas apie 

rengiamą projektą 2009-02-18 paskelbtas Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje.


