
 

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. 

         Žem�s �statymo 39 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad žem�s �kio veiklai reikaling� ir 

numatom� statini� bei �rengini� išd�stymo vieta numatoma rengiant kaimo pl�tros (�kio vidaus) 

žem�tvarkos projekt�. �kininkui (planavimo organizatoriui) �kininko sodybos vieta parenkama rengiant 

kaimo pl�tros �kio (�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�tro žem�tvarkos projektas, kuris, atlikus viešo svarstymo, derinimo ir tikrinimo proced�ras, teikiamas 

Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriui tvirtinimui. Parinktoje sodybai vietoje �kinink� 

planuoja užsiimti gyvulininkyste ir statys �kin� pastat�.   

            2. Esamos b�kl�s analiz�. 

Žem�s naudmenos. Virginijos Kavoli�nien�s nuosavyb�s teise turimo žem�s sklypo plotas – 

16,6500 ha. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomen� banko išraš� žem�s �kio naudmenos  

užima 9,2100 ha, miško žem� užima 7,2300 ha, kita žem�  užima 0,0700 ha, keliai sudaro 0,0400 ha, 

vandenys užima 0,1000 ha.    

Infrastrukt�ros objektai.  Ties pietine žem�s sklypo dalimi praeina vietin�s reikšm�s žvyro 

dangos kelias Ramu�iai – Gardamas, kurio Nr.28-III-10, palei keli� praeina 0,4 kv elektros oro linija ir 

ryši� linija, kuri pasisuka � �kinink�s sodyb�. Kit� infrastrukt�ros objekt� (vandentiekio, dujotiekio ir 

kt.) n�ra.  



 

 Dirvožemiai. Vidutinis žem�s �kio naudmen� našumo balas 38. Dalis žem�s sklypo  

numelioruota.  Visame žem�s sklype vyrauja lengvas priemolis. 

  Reljefas. Žem�s sklypo šiaurin� riba ribojasi su Tenenio upe kurios šlaito nuolydis 20%-30%.  

Centrin� žem�s sklypo dalis yra lygi ir labiau tinka �kininko sodybai.   

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

         Darnios urbanizacijos pl�trai ir Šilut�s rajono urbanizacijos perspektyv� �gyvendinimui,  Šilut�s 

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

reglament� br�žinys“ yra numatomi urbanizuot� teritorij� tipai su skirtingu tvarkymu ir 

reglamentavimu. Žem�s sklypas, kuriame numatoma �kininko �kio sodyba, patenka � formuojamo 

užstatymo teritorij�, pažym�t� indeksu (U.6.). Šioje teritorijoje numatomi naudojimo b�dai ir 

pob�džiai - smulkaus žem�s �kio, mišk� �kio, esamos užstatytos teritorijos U5, galimi formuojamo 

užstatymo branduoliai, vasarviet�s, rekreacin�s teritorijos.            

       Pagal Klaip�dos apskrities viršininko 2007-11-05 d., �sakymu Nr.4-6301-(1.3)  patvirtint� 

Šilut�s rajono Ramu�i� 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  

žem�tvarkos projektas, �kininko �kio sodybos vietos parinkimas visuomen�s dalyvavimas teritorij� 

planavime“  M 1:5 000). 

            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“, didesn� dalis žem�s sklypo (14,4000 ha) patenka � 

vandens telkinio apsaugos zon� (speciali�j� s�lyg� 29 skyrius). Žem�s sklypo daliai (7,2300 ha) 

taikomas miško naudojimo apribojimas, (speciali�j� s�lyg� 26 skyrius). Dalis žem�s sklypo 

numelioruota ir taikomas speciali�j� s�lyg� 21 skyrius – žem�s sklype �rengtos valstybei 

priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai. Per žem�s sklyp� praeina 10 m plo�io žvyro 

dangos kelias, tod�l 0,3600 ha žem�s sklypo daliai taikomas speciali�j� s�lyg� 2 skyrius. Pagal keli� 

praeina elektros oro linija ir ryši� linija, tod�l žem�s sklypo dalims (0,2400 ha ir 0,1400 ha) taikoma 

speciali�j� s�lyg� 6 ir 1 skyriai. Žem�s sklypas patenka � nekilnojam�j� kult�ros vertybi� teritorij�, 

tod�l sklypo daliai (9,3200 ha) taikomas speciali�j� s�lyg� 19 skyrius.    

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 nustatoma laikantis ši� atstum� ir reikalavim�: 

    - planuojamos sodybos teritorijos šiaurin� riba numatoma ne ar�iau kaip už 156 m nuo vandens 

telkinio kranto linijos; 



Pagal šiuo metu galiojan�i� speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� 29 skyriaus 127.9 punkt� 

draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, �kininko �kio ir kitus pastatus už 

miest�, miesteli� ir kaim� rib� ar�iau kaip 100 metr� iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metr� - 

nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais - potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). 

-  planuojamos sodybos teritorijos rytin� riba numatoma ne ar�iau kaip 85 m nuo sklypo ribos; 

- pietin� planuojamos sodybos  riba numatoma ne ar�iau kaip 122 m. nuo vietin�s reikšm�s kelio, o  

vakarin�je žem�s sklypo dalyje nuo gretimo sklypo, kurio savinink� pati �kinink�, ribos, paliekama ne 

mažiau kaip 3 m. 

          Privažiavimas prie pastat� bus �rengtas naudojamo privataus sklypo s�skaita, prisijungiant prie 

šalia esan�io kelio kuris praeina � �kinink�s nam� valdos žem�s sklyp�.  

          Min�ta, kad žem�s sklypas patenka � nekilnojam�j� kult�ros vertybi� teritorij�. Šio žem�s sklypo 

teritorijoje prie medžio buvo koplyt�l� su Pietos skulpt�rine grupe, kuri yra registruota kult�ros vertyb�. 

Šiuo metu min�ta koplyt�l� randasi kaimyniniame nam� valdos žem�s sklype, kurio kadastro 

Nr.8850/0007:13, sklypo savininkas Petras S�džius. 

           Pagal šiuo metu galiojan�i� speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg� penkiolikt� skyri� 

privaloma nuo �kinink� sodyb� �kini� pastat� iki gyvenam�j� nam� laikytis toki� atstum�:  

- karvid� iki 50 karvi� (galvij�) – 30 m.  

- karvid� daugiau kaip 50 karvi� (galvij�) – 50 m. 

 �kinink� planuoja užveisti iki 50 galvij�, tod�l � �kinio pastato sanitarin� apsaugos zon� 

gyvenamieji pastatai nepatenka. Šiuo atveju atstumas nuo �kinink�s  gyvenamojo namo – daugiau kaip 

50 m. (žr. II sk.  „Kaimo pl�tros  žem�tvarkos projekto �kininko �kio sodybos vietos parinkimo 

sprendini� br�žinys“ M 1:5000).  Siekiant sumažinti vanden� tarš� iš žem�s �kio šaltinio, �kinink� 

tur�t�   stengtis  taikyti  aplinkai  draugiškas �kininkavimo technologijas. Priklausomai nuo galvij� 

skai�iaus numatyti  keliamos taršos   likvidavimo  priemones,  bei  �rengti  saugi�  m�šlid�, kuri atitikt� 

aplinkosaugos  reikalavimus.  M�šlid�  numatoma  �rengti  �kininko  �kio sodybos  pietiniame kampe. 

M�šlid�s  �rengimas yra viena iš  Kurši�  mari�  vandens  kokyb�s  gerinimo  programos �gyvendinimo  

priemoni�. Be to, tinkamas m�šlo tvarkymo sistemos �rengimas sumažint� ir gruntini� vanden� tarš�. 

Kad  apsaugoti  paviršinius  vandenis  nuo  taršos,  b�tina  �rengti   paviršini� (lietaus) nuot�k� 

surinkimo sistemas. Elektros tiekimas numatomas pagal atskirai gautas technines s�lygas, susitarim� su 

elektr� tiekian�ia bendrove ir bus projektuojamas bei �rengiamas statytojo l�šomis (galimas atskiras 

susitarimas d�l finansavimo). Kiti inžineriniai �renginiai bus projektuojami individualiai, pagal atskirai 

gautas technines s�lygas.  

 Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 18 d. �sakymu Nr. 603/456 “D�l 

statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 ”Gyvenamieji pastatai” patvirtinimo,” �kininko 

sodybos vieta suprojektuota paliekant 3 m plo�io ruož� iki gretimo žem�s sklypo ribos. Kadangi 

�kinink� planuoja verstis gyvulininkyste, rekomenduojama �kininko �kio sodybviet� apželdinti. 

�kininko �kio sodybai vieta žem�s sklype sudaro 0,8000 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. 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          II.   GRAFIN� DALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


