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1. Bendroji dalis
Vietovės adresas: Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r., sav., Gižų kadastrinė
vietovė, Nr. 3945/0003:13, plotas 2,0775 ha.
Projekto iniciatorius: Loreta Laukaitienė
Projekto tikslas: ūkininko ūkio sodybos ( gyvenamajam namui su priklausiniais) vietos
parinkimas.
2. Objekto charakteristika
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas paruoštas 2,0775 ha ploto žemės ūkio paskirties
žemės sklypui, kurio kadastrinis Nr. 3945/0003:13. Sklypas yra prie kelio Virbalis- Pajevonys
apie 3 km iki Pajevonio gyvenvietės centro. Žemės sklypo reljefas lygus. Sklypo naudmenys
- vandenys, želdiniai, pieva.
3. Projekto parengiamieji darbai
Žemės sklypo savininko prašymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
išdavė planavimo sąlygų sąvadą 2014 m. gegužės 29 d., Nr. 2014/25 rengti. Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio žemėtvarkos skyrius išdavė
planavimo sąlygas 2014 m. gegužės 23 d. Nr. 19PLS-(14.19.41.)-15 kaimo plėtros
žemėtvarkos projektui rengti. Projektas rengiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės
sįstatymu (žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868, 2010, Nr. 72-3616), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11
įsakymo nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270),
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008-1201 įsakymo Nr. 160 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų ir sprendinių
brėžinio turinio patvirtinimo“( Žin., 2008, Nr. 141-5605; 2009, Nr. 77-3222).
Tarp projekto organizatoriaus ir projekto rengėjo 2014 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta
sutartis Nr. 283. Projekto organizatorius projekto rengėjui pateikė žemės sklypo
Nekilnojamojo turto registro išrašą - pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių
į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją, sklypo plano kopiją. Projektui rengti,
ortografinio žemėlapio kopiją, bei kitą projektavimui reikalingą medžiagą įsigijo projekto
rengėjas.

4. Projekto sprendiniai
Atliekant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą sodybos vieta parinkta ir su projekto
organizatoriumi suderinta 0,3614 ha ploto. Užstatyti statiniais leidžiama 0,3614 ha teritorija. Ji
yra atitraukta per 3 metrus nuo sklypo ( 1-2 ) ribos, per 5 metrus nuo melioracijos rinktuvo
d75, per 50 metrų nuo Javonio upės.
Toks teritorijos dydis yra pakankamas, kad sklype tilptų visi statiniai, reikalingi
ūkininko ūkiui funkcionuoti ir užtikrintų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų keliamus
reikalavimus.
Sklypas patenka į Javonio upės apsaugos zoną 100 m. ir pakrantės apsaugos juostą 5
m. taip pat sklype yra melioracijos sistemos, todėl šiam sklypui taikomi XIX- paviršinio
vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostų apribojimai ir XXI- žemės
sklypai kuriuose, įrengtos valsybei įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginių apribojimai.
Privažiavimas į sodybą numatomas servitutiniu keliu S- 0,2038 ha iš vietinio kelio,
per sklypą 3945/0003:8.
Projekto sprendinių brėžinys, atsižvelgiant į planuojamos teritorijos dydį, parengtas
masteliu M1 : 2000 ortofotografiniame žemėlapyje.
Įgyvendinus projekto sprendinius, numatoma, kad: užstatyti statiniais ir įrenginiais
planuojama teritorija sudarys – 0,3614 ha, likusi planuojamo žemės sklypo dalis –pieva,
želdiniai ir vandenys.
Parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti
sprendiniai pagerins savininkams žemės naudojimą ir administravimą. Sprendiniai turės
teigiamą poveikį žemės ūkio veiklai ir spartesniam konkurencingų ūkių ekonominei plėtrai,
taip pat bus sumažinti atstumai važinėjimui į laukus, nes ūkininkas įsikurs greta savo žemių.
Įgyvendinus projektą, gretimiems žemės sklypams papildomi apribojimai neatsiras. Projektas
buvo rengiamas suderinus visų suinteresuotų asmenų pasiūlymus.
Kaimo žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti neprieštarauja
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui, patvirtintam 2008-12-19
tarybos sprendimu Nr. B-TS-659 ir Pajevonio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projektui.
6. Projekto viešas svarstymas ir derinimas
Viešo svarstymo procedūrai atlikti, buvo paskelbta Vilkaviškio rajono savivaldybės
interneto tinklalapyje ir sprendinių brėžinys buvo iškabintas Pajevonio seniūnijos, ir rengėjo
patalpose. Su projekto sprendinių brėžiniu susipažinti ir pareikšti pastabas bei pasiūlymus
buvo skirta 10 darbo dienų nuo 2014 m. rugpjūčio 13 iki 27 dienos. Pastabų bei pasiūlymų
negauta.
Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas teikiamas derinti:
Vilkaviškio rajono savivaldybės vyriausiajam architektui,
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriui

Projekto rengėjas Vingaudas Ragelis

