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I. TEKSTINE DALIS. AISKINAMASIS RASTAS

[vadas

Pagal Teritorijq planavimo [statymo 12in., 1995, Nr.107-239I,2004, Nr.21-617) 22 straipsnio 5

dalies nuostatas, kurios isigaliojo 2008 m. kovo 1 dr kaimq teritorijose ir Zemes flkio paskirties Zemeje,

i5skyrus miestams po 1995 m. birZelio I nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, Sio straipsnio I dalies 5, 6 ir

7 punktuose nustatytais atvejais, taip pat kaimq teritorijose statant [kininko sodyb4 ar pagalbinio ukio ir

kitos paskirties (fermq [kio, SiltnamitS kaimo turizmo) pastatus, kai vykdoma statyba atitinka Lietuvos

Respublikos [kininko fkio [statyme nurodytas [kininko sodybos ar pagalbinio [kio ir kitos paskirties

(fermU [kio, Siltnamirt kaimo turizmo) pastatq statybos s4lygas, vietoje detaliqiq planq rengiami

Zemevaldrtr planai (projektai) arba kaimo pletros Zemetvarkos projektai Lemes istatymo ir Teritorijq

planavimo istatymo 18 straipsnio I dalyje nurodytose specialiqjq planq rengimo taisyklese nustatyta

tvarka.

Rengiant Zemevaldq planus (projektus), t. y. Zemes reformos Zemetvarkos projektus, Zemes sklypq

formavimo ir perlvarkymo projektus, Zemds paemimo visuomends poreikiams projektus ar Zemds

konsolidacijos projektus klausimai del Zemes sklype numatomq statyti statiniq i5destymo ndra

nesprendZiami. 
I

Zemes istatymo 39 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad Zemes [kio veiklai reikalingq ir

numatomq statinirl bei [renginiq i5destymo vieta numatoma rengiant kaimo pletros Zemetvarkos projekt4.

Ukininkui (planavimo organizatoriui) ukininko sodybos vieta nustatoma rengiant kaimo pletros ([kio

vidaus) Zemetvarkos projekt4. Jis rengiamas pagal Kaimo pletros Zemetvarkos projektq rengimo ir

lgyvendinimo taisykles, patvirtintas Zemes rlkio ir Aplinkos ministrq 2004 m. rugpjldio 11 [sakymu Nr.

3D-476tDl-429 (hin.,2004, Nr. 127-4581)ir jq pakeitimq Lemes tikio ministro ,2008 metq rugsejo 24

isakymu Nr 3D -5l3lD1-495 (2in.2008 Nrl12-4270).

1. Projekto tikslai ir uidavinial

Projekto tikslas - parinkti viet4 fikininko Dkio sodybai. Siekiant Sio tikslo, parengiamas kaimo

pletros (Dkio vidaus) Zemetvarkos projektas, kuris atlikus vie5o svarstymo, derinimo ir tikrinimo

proced[ras, teikiamas Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriui tvirtinimui. Parinktoje

sodybai vietoje lkininkas planuoja statyti gyvenam4ji nam4[kio pastatq uZsiimti specializuotu

Dkininkavimu.

2. Esamos bflklds analiz6.

Zemes naudmenos. RDtos Mikelienes nuosavybds

,pagal projektavimo metu atliekamus ir registruojamus

ribose. Pagal nekilnojamojo daikto ir daiktiniq teisiq i

teise turimo Zemds sklypo plotas - I,2525 ha.

kadastrinius matavimus.Nes4ry5is leistinumo

ji iregistravim4 nekilnojamojo turto registre

t-



paiymejim4 @agal preliminarius matavimus) Zemes Dkio naudmenos (pievos) uZima l,04ha plota

keliai 0,01 ha vandenys -1l2 Alses upelio -0,03 ha ,kitos Zemds 0,14 ha.Faktine Zemes naudmenq

sudetis nera pasikeitusi ,atliekant kadastriniu matavimus tikslinami plotai.Vieta lkininko sodybai

renkama Zemds ukio naudmenose. Atliekant projekto sprendiniq breZini naudojamasi kadastriniq

matavimq grafines dalies darbine versija ir topografine nuotrauka.Kadastriniai matavimai atliekami

projektavimo metu.

Infrastruhuros objehal. Sklypq kerta 35 kv,10 kv ir Zemos itampos elektros oro linijos

,sklypo riboje -rySiq kabelis,Salia sklypo -transformatorine.Kitq infrastrukhrros objektq (dujotekiq

, vandentiekio ir kt.) sklype nera.

Dirvoiemiai. Vidutinis Zemds na5umo balas -28,0, Zemds sklypas melioruotas maZame

plote ,Siaurineje sklypo dalyje. Zemes sklypo dirvoZemis pagal Lietuvos dirvoZemir4 klasifikacij4 -

veleniniai -jauriniai silpnai nujaurejE,ps/ps-lengvas priesmelis ant lengvo priesmelio (ir.

dirvoZemiq plano i5traukfl.Ryines sklypo teritorijos dalies dirvoZemiai yra sausesni ir labiau

tinka sodybai [rengti.

Reljefas. Zemes sklypo pietine ir rytine dalys ribojasi su keliu.Skypas su nuolydZiu

vakarq kryptimi. Vyraujantis reljefo nuolydis 0" -1o (Zr. toponuotraukos koptjA). Vieta,kurioje

renkama vieta sodybai-rytine sklypo dalis- su neZymiu nuolydZiu pietrydiq kryptimi.

3. Sqqaja su galiojaniiais ir ruo5iamais teritorijq planavimo dokumentais.

Pagal Klaipedos apskrities vir5ininko 2000-07-25, [sakymu Nr. 1758 patvirtint4 Silutes

rajono Svek5nos kadastro vietoves Zemes reformos Zemetvarkos projektq ir jo papildymus dalis

Zemds, kuri ribojasi su esamu sklypu turi naudotojus ,registruotus nekilnojamojo turto kadastro ir

registro Zemelapiuose, dalis- valstybinio Zemes fondo Zeme (ir. sprendiniq breZinio dali

Ml:1000).

Pagal Silutes rajono bendrojo plano koncepcij4 sklypas dalinai patenka I formuojamo

uZstatymo teritorij4.

4. Zem6s sklypui nustat5rtos specialiosios Zem0s ir miSko naudojimo sqlygos

Vadovaujantis LR Vyriausybes 1992 m. geguZes 12 d. nutarimu Nr.343 ,,Del Specialiqiq

Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygq patvirtinimo", Zemes sklype Sios specialiosios naudojimo

s4lygos-)O(I-Melioracinds sistemos ir [renginiai;-)O(Vfi-Saugotini Zeldiniai( pavieniai medliai

vandens telkiniq apsaugos zonoje), II-Keliq apsaugos zona ,II-RySiq linijq apsaugos zona,XXIX-

Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos ,Vl-Elektros linijq apsaugos zona. Kitq specialiqjq

Zemds naudojimo sqlygq sklype nera.

Atliekant Zemes kasybos darbus,butina i5saugoti derlingqji dirvoZemio sluoksni.

Planuojama teritorija nepatenka I gretimybiq SAZ .Teritorijoje buvusiq tarSos Saltiniq

ndra.

5. Kartografinis pagrindas.
Projektavimui panaudoti 2005 m. ortofotografmiai M 1:10000 Lemelapiai ORT 10LT bei 2004 m.



Nacionalines Zemds tarnybos prie Zemes Dkio ministerijos parengtas Lietuvos teritorijos 
L{

georeferencinis pagrindas M 1 : 10 000 GDB 1OLT

6. Sprendiniai.

AtsiZvelgiant I Zemes sklypo situacij4 reljef4 dirvoZemius, kelirl tinkl4 infrastrukturos

objektq i5sidestym4 Zemes sklypui taikomas specialiqsias Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygas,

rlkininko [kio sodybos vieta nustatoma laikantis Siq atstumq ir reikalavimq:

- planuojamos sodybos teritorijos vakarine riba- riba sklype 10 m nuo kra5tinio l0 kv elektros

linijos laido;

- planuojamos sodybos teritorijos Siaurine riba riba-sklypo riba,

- planuojamos sodybos teritorijos rytine riba- riba sklype,uZ kelio apsaugos zonos ribos,l0 m

nuo kelio Slaito,

- planuojamos sodybos teritorijos pietine riba--riba sklype uZ kelio apsaugos zonos ribos. -10 m

nuo vaZiuojamosios dalies kra5to .

- Sodybos viet4kerta Zemos [tampos elektros linija,po 2 m nuo kraitinio laido pastatai

negalimi.

Planuojami iniineriniai lrenginiai ,susisiekimas, nuotek4 tvarlqmas.Aplinkosauga.

Planuojamas elektros prijungimas pagal atskir4projekt4nuo transformatorinds Salia skllpo.

Prie skly. po ir sodybvietes privaZiavimas susiformavps nat[raliai nuo vietinio savivaldybes

kelio pietineje sklypo puseje ir nuo rajoninio kelio Svek5na -VeivirLenai.

Pagal LR vyriausybes nutarim4 1993-06-16 Nr 469 ,,Del gyvenamqjq namq ir kitq objektq

statybos teritorijose,kuriose ne[rengti inZineriniai [renginiai ,, vandentekio ,Siluminiai ,kanalizacijos

[renginiai projektuotini individualus -prisijungti prie inZineriniq irenginiq techni5kai sudetinga ir

netikslinga ekonominiu bei ekologiniu poZifiriu.

Pagal LR Aplinkos ministro 2007-10-08 isakym4Nr D1-515 ,,Ddl nuotekqtvarkymo

reglamento patvirtinimo,,rikininko ukio sodybos nuotekos renkamos ir tvarkomos atskiraja nuotekq

valymo sistema , kaupiamos ir periodi5kai i5veZamos mobiliosiomis priemondmis.

Sklypo riboje Alses upelis,kairysis Svek5nales upes intakas (baseino plotas 34 km2).Alses

upelio ilgis 3,7 km .Pakrantes juostos plotis R.Mikelienes sklype 2,5 m nuo Slaito

briaunos.Baigiant projektavimo darbus atlikti ir iregistruoti kadastriniai matavimai.Plano kopija ir

registrirpaZymejimas pridedami.Patikslinti bendras, naudmenq, specialiqjq Zemds naudojimo

sqlygq plotdi.saugotini Zeldiniai nurodyti vienetais(pavieniai stambls medZiai) ir sprendiniq

breZinyje yra matomi atskirais Zenklais.

ISvados:

Ukininko sodybai vieta Zemds sklype nustatyta atsiZvelgiant I auk5diau i5vardintus reikalavimus

ir sudaro 0,4389 ha :

- planuojamos sodybos teritorijos vakarine riba- riba sklype 10 m nuo kra5tinio 10 kv elektros

linijos laido;

-planuojamos sodybos teritorijos Siaurine riba riba-sklypo riba,

-planuojamos sodybos teritorijos rytine riba- riba sklype,uZ kelio apsaugos zonos ribos,10 m nuo



r

.- kelio Slaito,

- planuojamos sodybos teritorijos pietine riba-riba sklype uZ kelio apsaugos zonos ribos. -10 m nuo

vaZiuojamosios dalies kra5to .

- Sodybos vietqkerta Zemos itampos elektros linija,po 2 m nuo kra5tinio laido pastatai negalimi.

- ukininko sodybos vieta suprojektuota paliekant neapsodintus 3 m plodio ruoZus iki kaimyninio Zemes

sklypo ribos.
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