
Kaimo pl!tros žem!tvarkos projekto "kininko sodybos vietai parinkti 
 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. #VADAS 
 

Pagal Teritorij! planavimo "statymo (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, kaim! teritorijose ir žemes #kio paskirties 
žem$je, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d, nustatyta tvarka priskirtas teritorijas, šio straipsnio 1 dalies 5, 6 ir 
7 punktuose nustatytais atvejais, taip pat kaim! teritorijose statant #kininko sodyb% ar pagalbinio #kio ir kitos 
paskirties (ferm!, #kio, šiltnami!, kaimo turizmo) pastatus, kai vykdoma statyba atitinka &kininko #kio "statyme 
nurodytas #kininko sodybos ar pagalbinio #kio ir kitos paskirties (ferm!, #kio, šiltnami!, kaimo turizmo) pastat! 
statybos s%lygas, taip pat kai parduodami ir išnuomojami valstybin$s žem$s sklypai m$g$jiško sodo teritorijoje, vietoj 
detali!j! plan! rengiami žem$vald! planai (projektai) arba kaimo pl$tros žem$tvarkos projektai žem$s "statymo ir 
Teritorij! planavimo "statymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisykl$se (speciali!j! plan! rengimo) 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! n$ra sprendžiami. 

Vadovaujantis, Žem$s "statymo VII skyriaus, 39 straipsnio nuostata, žem$s #kio veiklai reikaling! ir 
numatom! statini! bei "rengini! išd$stymo vieta numatoma rengiant kaimo pl$tros žem$tvarkos projektus. &kininkui 
(planavimo organizatoriui) #kininko sodyba ar pagalbinio #kio ir kitos paskirties (ferm!, #kio, šiltnami!, kaimo 
turizmo) pastat! vieta parenkama rengiant kaimo pl$tros žem$tvarkos projekt%, kuris rengiamas pagal Kaimo pl$tros 
žem$tvarkos projekt! rengimo ir "gyvendinimo taisykles, patvirtintas LR Žemes #kio ir Aplinkos ministr! 2004 m. 
rugpj#'io 11 d. "sakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581; Žin., 2008, Nr.112-4270, "sk. Nr.3D-513/D1-
495). 

Viešo svarstymo su visuomene metu parengtam projektui taikoma supaprastinta projekt! svarstymo 
proced#ra pagal Visuomen$s dalyvavimo planavimo procese nuostatus, patvirtintus LRV 1996 m. rugs$jo 18 d. 
nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr.112-4189; 2007, Nr.33-1190) VII skirsnis. 

Raštiški gretim! sklyp! savinink! derinimai pateikti – Kaimo pl$tros žem$tvarkos projekto #kininko 
sodybos vietai parinkti sprendini! br$žinyje M1:2000. 

Rengiant techninius projektus vadovautis galiojan'iais normatyviniais dokumentais reglamentuojan'iais 
nauj% statyb%. 

 
Projekto rengimo pagrindas 
- Šilut$s r.sav., Architekt#ros ir urbanistikos skyriaus, 2009-03-31 Planavimo s%lyg! s%vadas kaimo pl$tros 

žem$tvarkos projektui rengti Nr.31 
- Klaip$dos apskrities viršininko administracijos Žem$s tvarkymo departamento Šilut$s rajono, Žem$tvarkos 

skyriaus 2009-03-23 Planavimo s%lygos kaimo pl$tros žem$tvarkos projektui rengti Nr.KPS-18 
- LR AM Klaip$dos regiono aplinkos apsaugos departmento 2009-03-20 Planavimo s%lygos kaimo pl$tros 

žem$tvarkos projektui rengti Nr.(9.14.3.)-LV4-1370 
- Šilut$s r.sav., Architekt#ros ir urbanistikos skyriaus, 2009-03-02 Planavimo s%lygos kaimo pl$tros 

žem$tvarkos projektui rengti Nr.Ž-09-011 
 
Projekto tikslai ir uždaviniai 
Projekto tikslas - parinkti viet% #kininko sodybai. Siekiant šio tikslo, rengiamas kaimo pl$tros žem$tvarkos 

projektas. Atlikus viešo svarstymo, derinimo, tikrinimo proced#ras, projektas teikiamas tvirtinti Šilut$s rajono 
savivaldyb$s administracijos direktoriui. Parinktoje vietoje #kininkas planuoja statyti gyvenam%j" nam% su 
pagalbiniais #kio pastatais. 
 

Kartografinis pagrindas 
Projektavimui panaudoti 2005 met! ortofotografiniai M l:10000 žem$lapiai ORT 10LT, bei UAB „Nemuno 

deltos projektai“ 2009 m. atlikta žem$s sklypo topografin$ nuotrauka. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ESAMOS B$KL%S ANALIZ% 
 

2.1. Bendrieji duomenys 
Planuojamas sklypas yra apie 7 km " pietvakarius nuo Šv$kšnos miestelio, greta krašto kelio Nr.193 

Kv$darna-Šv$kšna-Saugos, kurio apsaugos zona – 50 metr!. Kelias sklyp% riboja šiaurin$je pus$je.  
Vakaruose – ribojamas kadastriniais (suformuoti preliminariais matavimais) žem$s #kio paskirties sklypais 

bei valstybinio žem$s fondo žeme. Pietuose – kadastriniu (suformuotas preliminariais matavimais) mišk! #kio 
paskirties žem$s sklypu.  

(vertinus Šilut$s rajono vandens telkini! apsaugos zon! ir pakrant$s apsaugos juost! projekt%, patvirtintas 
1985-07-25 Šilut$s rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143 (ištrauka pridedama) sklypas nepatenka " 
vandens telkini! apsaugos zonas bei pakrant$s apsaugos juostas.  

Planuojamam žem$s sklypui, specialioji žem$s naudojimo s%lyga – Vandens telkini! apsaugos juostos ir 
zonos nustatyta "vertinus griovi! apsaugos juost% (1m). 

Planuojamo sklypo gretimyb$se n$ra objekt! s%lygojan'i! sanitarini! apsaugos zon! suformavim%. 
(važiavimas " planuojam% sklyp% iš žem$tvarkos projektu, rytin$je pus$je, suprojektuoto 8 metr! plo'io 

kelio, kuris sprendini! br$žinyje, pažym$tas pagal žem$tvarkos projekto duomenis. Sklype yra k#dra ir keletas 
statini!. 

Žem"s naudmenos. Valerijono Stasio Budvy'io nuosavybes teise turimo žem$s #kio paskirties žem$s sklypo, 
kurio kadastrinis numeris 8814/0008:90, plotas – 10,8591 ha. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomen! 
banko išraš% žem$s #kio naudmenos užima 4,1861 ha plot%, iš jo piev! ir na#rali! ganykl! plotas – 4,1861 ha, miško 
žem$s plotas – 3,4110 ha, užstatytos teritorijos plotas – 0,0800 ha, vandens telkini! plotas – 0,1720 ha, kitos žem$s 
plotas – 3,0100 ha. Faktin$ žem$s naudmen! sud$tis nepasikeitusi. Žem$s naudmen! ir sud$ties poky'iai pateikiami 1 
lentel$je ir br$žinyje. 

Infrastrukt#ros objektai. Žem$s sklype yra "rengtos valstybei priklausan'ios melioracijos sistemos. Rytin$je 
dalyje sklyp% kerta orin$ elektros linija.  

Dirvožemiai. Vidutinis žem$s našumo balas – 29,7.  
Reljefas. Planuojamame sklype reljefas lygus. Pietin$je dalyje, žem$s #kio naudmenas nuo miško žem$s 

riboja melioracijos griovys. 
2.2. S&saja su galiojan'iais teritorij( planavimo dokumentais 
Šilut$s rajono savivaldyb$s teritorijos iki 2026 met! bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut$s miesto iki 2026 

met! bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut$s rajono savivaldyb$s tarybos sprendimu Nr. T1-
326, planuojamas sklypas patenka " žem$s #kio teritorijas rekomenduojamas užsodinti mišku.  

Parinkus viet% #kininko sodybai, pagal bendrojo plano koncepcij% lik)s plotas rekomenduojamas užsodinti 
mišku. 

(gyvendinti sprendiniai neprieštaraus parengtiems teritorij! planavimo dokumentams. 
2.3. Žem!s sklypui nustatytos specialiosios žem!s ir miško naudojimo s&lygos, servitutai 
Planuojamam žem$s sklypui (LRV 1992-05-12 nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) 

yra nustatytos specialiosios žem$s naudojimo s%lygos: 
- ryši! linij! apsaugos zonos – 0,0974 ha; 
- keli! apsaugos zonos – 1,0366 ha; 
- vandens telkini! apsaugos juostgos ir zonos – 0,0260 ha; 
- žem$s sklype "rengtos valstybei priklausan'ios melioracines sistemos bei "renginiai, plotas – 7,4481 ha; 

 - miško naudojimo apribojimai – 3,4110 ha; 
 - elektros linij! apsaugos zonos, plotas – 0,0458 ha; 
 

3. SPRENDINIAI 
 

Žem$s sklypo pagrindin$ tikslin$ naudojimo paskirtis nekei'iama. Suplanuota #kininko sodybos pastat! 
teritorija užims 1,1000 ha plot%, tod$l sumaž$s žem$s #kio naudmen! plotas. 

&kininko sodybos pastat! teritorija parinkta rytin$je sklypo dalyje, "vertinus pietin$je dalyje esan'io griovio 
15 m plo'io prieži#ros juost% (pagal (MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos technin"s prieži#ros taisykl"s“, VI skyriaus, 
32.2 punkt%) bei krašto kelio Nr.193 Kv$darna-Šv$kšna-Saugos apsaugos zon% – 50 m. 

(važiavimas " suplanuot% teritorij% iš rytin$s pus$s, žem$tvarkos projektu suprojektuoto, 8 m plo'io kelio. 
Projekte pastat! vieta n$ra numatyta, j! išd$stymas sprendžiamas technini! projekt! stadijoje. Parenkant pastat! 
vietas reikalinga "vertinti melioracijos sistem! išsid$stym%.  

Žem$s naudmen! ir sud$ties poky'iai, "gyvendinus projekt%, pateikiami l lentel$je. 
 
 
 
 



 

 
Žem$s naudmen! sud$tis (ha) 

             l lentel$ 

Eil. 
Nr. 

Žem$s naudmenos 
Pagal NT registro 

pažym$jim% 

Pagal vietov$je 
patikslint% plan% 
(esama pad$tis)

Numatomi 
poky'iai 

projekte J- 

Pagal 
projekt% 

1. Ariamoji žem$ - - - - 
2. Sodai - - - - 
3. Pievos ir nat#ralios ganyklos 4,1861 4,1861 -0,5704 3,6157 
4. Miškas 3,4110 3,4110 - 3,4110 
5. Keliai - - - - 

6. 
Užstatyta teritorija (sodybos 

vietos plotas) 
0,0800 0,0800 1,0200 1,1000 

7. Vandens telkiniai 0,1720 0,1720 -0,0335 0,1385 
8. Medži! ir kr#m! želdiniai - - - - 
9. Pelk$s - - - - 

10. Pažeista žem$ - - - - 
11. Kita žem$ 3,0100 3,0100 -0,4161 2,5939 

 Iš viso: 10,8591 10,8591  10,8591 

 
Išvados 
Projektuojamas plotas #kininko sodybos pastat! teritorijai – 1,1000 ha. Žem$s sklypo pagrindin$ tikslin$ 

paskirtis nekei'iama. Planuojant viet% sodybai buvo atsižvelgta " žem$s naudojimo apribojimus.  
 

4. SPRENDINI) POVEIKIO VERTINIMAS 
 

4.1. Sprendini( poveikio vertinimo ataskaita 
Žem$s sklypo pagrindin$ tikslin$ naudojimo paskirtis nekei'iama. Suplanuota #kininko sodybos pastat! 

teritorija užims 1,1000 ha plot%, tod$l sumaž$s žem$s #kio naudmen! plotas. 
&kininko sodybos pastat! teritorija parinkta rytin$je sklypo dalyje, "vertinus pietin$je dalyje esan'io griovio 

15 m plo'io prieži#ros juost% (pagal (MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos technin"s prieži#ros taisykl"s“, VI skyriaus, 
32.2 punkt%) bei krašto kelio Nr.193 Kv$darna-Šv$kšna-Saugos apsaugos zon% – 50 m. 

(važiavimas " suplanuot% teritorij% iš rytin$s pus$s, žem$tvarkos projektu suprojektuoto, 8 m plo'io kelio. 
Projekte pastat! vieta n$ra numatyta, j! išd$stymas sprendžiamas technini! projekt! stadijoje. Parenkant pastat! 
vietas reikalinga "vertinti melioracijos sistem! išsid$stym%.  

4.2. Sprendini( poveikio vertinimas 
Siekiant užtikrinti tinkam% teritorij! planavim% vietov$s lygmeniu ir "vertinti rengiamo teritorij! planavimo 

dokumento sprendini! "gyvendinimo galim% ilgalaik" ir (ar) trumpalaik" poveik" teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri'iai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, yra atliekamas sprendini! 
poveikio vertinimas. Vertinimas vykdomas vadovaujantis "Teritorij! planavimo dokument! sprendini! poveikio 
vertinimo tvarkos aprašu", patvirtintu LRV 2004-07-16 nutarimu Nr.920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228).  

Atliekant sprendini! poveikio vertinim% atskirais aspektais pagal Teritorij! planavimo dokument! 
sprendini! poveikio vertinimo tvarkos aprašo sprendini! vertinimo klausimyn%, galima numatyti ir prognozuoti, kas 
pasikeis "gyvendinus sprendinius 

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sri$iai. Prognozuojama, kad "k#rus #kininko 
sodyb%: 

- bus užtikrintos palankios s%lygos #kininkavimui; 
- padid$s gretim! sklyp! konkurencingumas; 
- pager$s gyvenamosios aplinkos kokyb$; 
- bus vykdoma subalansuota sodybos pl$tra; 
- bus išsaugotas kraštovaizdis; 
- sumaž$s aplinkos tarša; 
- planuojamos teritorijos pl$tra vyks ne stichiškai, o pagal poreik" ir galimybes. 
Poveikis ekonominei aplinkai.Tinkamai parinkus vieta sodybai, susidarys palankios s%lygos produktyvaus 

#kio pl$trai. Bus išpl$sta socialin$ infrastrukt#ra, pager$s gyventoj! gyvenimo s%lygos ir aplinkos kokyb$. 
Poveikis socialinei aplinkai. Pager$s darbo s%lygos, bus išspr)sta gyvenamojo b#sto problema, padaug$s 

kaimo gyventoj! skai'ius. 



 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. (k#rus #kininko sodyb%, bus išlaikytas vienkieminio kaimo 
vaizdas, laikantis statyb! reikalavim! aplinkos taršos tikimyb$ maža. Racionaliai suplanuota sodyba prisid$s prie 
b#dingo kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarys palankias s%lygas gamtin$s "vairov$s išsaugojimui. Parinkta vieta 
sodybai leidžia, apsaugoti paviršinius ir gruntinius vandenis nuo užterštumo. Sodyba neigiamo poveikio erdviniu 
kraštovaizdžio formavimo aspektu netur$s.         

Sprendini! poveikio santrauka pateikiama 2 lentel$je (Teritorij! planavimo dokument! sprendini! poveikio 
vertinimo tvarkos aprašo 2 priedas) 
 

     TERITORIJ* PLANAVIMO DOKUMENT* SPRENDINI* POVEIKIO VERTINIMO LENTEL+ 
 

             2 lentel$ 

l. Teritorij! planavimo dokumento organizatorius 
Žem$s sklypo savininkas -  Velerijonas Stasys Budvytis 

2. Teritorij! planavimo dokumento reng"jas 
Mildos Grikšien$s I(. Licenzijos Nr.KP-67 

3. Teritorij! planavimo dokumento pavadinimas 
Kaimo pl$tros žem$tvarkos projektas #kininko sodybos vietai parinkti 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan$iais teritorij! planavimo dokumentais 
Inkakli! kadastro vietov$s žem$s reformos žem$tvarkos projektas, patvirtintas 2000-07-26 
Klaip$dos apskrities viršininko "sakymu Nr.1777 I etapas ir v$lesni šios kadastro vietov$s 
projektai ir jo t)stinumai 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin"s trukm"s strateginio planavimo dokumentais: 
Šilut$s rajono savivaldyb$s teritorijos iki 2026 met! bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut$s 
miesto iki 2026 met! bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut$s rajono 
savivaldyb$s tarybos sprendimu Nr. T1-326, planuojamas sklypas patenka " žem$s #kio 
teritorijas, rekomenduojamas užsodinti mišku.  
Parinkus viet% #kininko sodybai, pagal bendrojo plano koncepcij% lik)s plotas rekomenduojamas 
užsodinti mišku. 
(gyvendinti sprendiniai neprieštaraus parengtiems teritorij! planavimo dokumentams. 

6. Tikslas, kurio siekiama %gyvendinant teritorij! planavimo sprendinius 
Suformuoti #kininko sodybos pastat! teritorij% tinkamoje vietoje taip, kad neb#t! pažeisti 
aplinkos apsaugos reikalavimai. 

7. Galimo sprendini! poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
%vertinimas) 
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sri$iai. Prognozuojama, kad "k#rus 
#kininko sodyb%: 
- bus užtikrintos palankios s%lygos #kininkavimui; 
- padid$s gretim! sklyp! konkurencingumas; 
- pager$s gyvenamosios aplinkos kokyb$; 
- bus vykdoma subalansuota sodybos pl$tra; 
- bus išsaugotas kraštovaizdis; 
- sumaž$s aplinkos tarša; 
- planuojamos teritorijos pl$tra vyks ne stichiškai, o pagal poreik" ir galimybes. 
Poveikis ekonominei aplinkai. Tinkamai parinkus viet% sodybai, susidarys palankios s%lygos 
produktyvaus #kio pl$trai. Bus išpl$sta socialin$ infrastrukt#ra, pager$s gyventoj! gyvenimo 
s%lygos ir aplinkos kokyb$. 
Poveikis socialinei aplinkai. Pager$s darbo s%lygos, bus išspr)sta gyvenamojo b#sto problema, 
padaug$s kaimo gyventoj! skai'ius. 
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. (k#rus #kininko sodyb%, bus išlaikytas 
vienkieminio kaimo vaizdas, laikantis statyb! reikalavim! aplinkos taršos tikimyb$ maža. 
Racionaliai suplanuota sodyba prisid$s prie b#dingo kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarys 
palankias s%lygas gamtin$s "vairov$s išsaugojimui. Parinkta vieta sodybai leidžia, apsaugoti 
paviršinius ir gruntinius vandenis nuo užterštumo. Sodyba neigiamo poveikio erdviniu 
kraštovaizdžio formavimo aspektu netur$s.  

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

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

planuojamai veiklos sri'iai 
teigiamas, ilgalaikis - 



 

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

9. Si#lomos alternatyvos poveikis: nenagrin$jamos  
 teritorijos vystymo darnai ir (ar) 

planuojamai veiklos sri'iai 
- - 

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

 
Išvada 
Tinkamai parinkta #kininko sodybos vieta tur$s teigiam%, ilgalaik" poveik" teritorijos vystymo darnai ir 

planuojamai veiklos sri'iai, ekonominei ir socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 
 
 
 
Projekto reng$ja         M.Grikšien$ 
 
Inžinier$          R.Lotužien$ 


