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2015-01-12
Vilkaviškis
1. Bendroji dalis
Vietovės adresas: Marijampolės apskritis, Vilkaviškio r.sav., Bartninkų sen., Lakštučių k.;
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 3938/0001:411, Lakštučių k.v.;
Planuojamo žemės sklypo plotas: 1,3400 ha.;
Projekto organizatorius: Vytautas Ivanauskas (Vilkaviškio r.sav., Bartninkų sen., Lakštučių k., J.
Basanavičiaus g. 19).
2. Esamos padėties analizė
Žemės sklypas, kuriame formuojama ūkininko sodyba yra Vilkaviškio rajono
savivaldybėje, Bartninkų seniūnijoje, Lakštučių kaime. Žemės sklype yra nustatyti specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų apribojimai:


Sklypas yra šalia rajoninio kelio 5106, todėl šiam sklypui taikoma kelių apsaugos zonos 20
metrų, bei Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų II skyriuje išvardinti apribojimai;



Sklype yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai, todėl sklypui
taikoma specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXI skyriuje išvardinti apribojimai;



Sklypo riba eina upės Vembrė viduriu, todėl jam yra taikoma paviršinio vandens telkinių
apsaugos zonos (nuo kranto linijos 100 metrų) ir paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos
(nuo kranto linijos 5 metrai), specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriuje
išvardinti apribojimai.

Rasta papildoma specialioji naudojimo sąlyga, kurios nėra nekilnojamo turto registro
išraše, į jas reikia atsižvelgti ruošiant „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai
parinkti“ sprendinių brėžinį, kuriame yra nustatoma būsima užstatoma teritorija:


Per sklypą nutiesta 0.4 kV žemos įtampos elektros oro linijos, todėl šiam sklypui taikoma
elektros linijų apsaugos zonos 2 metrai abipus nuo linijos, bei Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų VI skyriuje išvardinti apribojimai;

Projektuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – žemės ūkio, žemės sklype yra
vykdoma žemės ūkio veikla.
Projektuojamame žemės sklype nėra statinių, todėl projekto organizatorius ūkininkas Vytautas
Ivanauskas planuoja įkurti ūkininko sodybą su gyvenamuoju pastatu, ūkiniais statiniais, rekreaciniais
statiniais ir poilsio zonas.
Planuojamo žemės sklypo gretimybės:


Iš vakarų pusės sklypas savo riba „1 - 2“ ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastro Nr.
3938/0001:1503;



Iš šiaurės pusės sklypas savo riba „2-3-4“ ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastro Nr.
3938/0001:9650;



Iš rytų pusės sklypas savo riba „4-5-6“ ribojasi su rajoniniu keliu 5106, kurio žemės
sklypo kadastro Nr. 3938/7001:0002;



Iš pietų pusės sklypas savo riba „6-7-1“ ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastro Nr.
3938/0001:0831.

3. Projektavimas
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (toliau projektas) ūkininko sodybos vietai parinkti
rengiamas vadovaujantis:


Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-0811 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo 2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-438/D1-614
(Žin., 2004, Nr.127-4581; 2008, Nr. 112-4270);



Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin.,1992, Nr. 22-652);



Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos generalinio direktoriaus 2008-1201 įsakymu Nr.160 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų ir sprendinių
brėžinio turinio patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.141-5605; 2009, Nr. 77-3222);



Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės Ūkio Ministerijos Vilkaviškio skyriaus vedėjo
įsakymu „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ 2014
m. lapkričio 19 d. Nr. 19 VĮ – (14.19.2.) – 1749;



Planavimo darbų programa, parengta 2014 m. gruodžio 1 d.;



Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos parengtu „Planavimo sąlygų sąvadu kaimo
plėtros žemėtvarkos projektui rengti“ 2014 m. gruodžio 4 d. Nr. 2014/32;



VĮ „Marijampolės regiono keliai“ parengtu „Planavimo sąlygų sąvadu kaimo plėtros
žemėtvarkos projektui rengti“ 2014 m. gruodžio 9 d. Nr. 3;



Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, registro Nr.
44/339538 ir žemės sklypo planu sudarytu pagal preliminarius matavimus.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai ir žemės ūkio veiklai
reikalingų statinių statybai.
Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko
sodybos statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatyti statybą), taip pat numatyti žemės
tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant
aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Formuojamos ūkininko ūkio sodybos inžinerinis aprūpinimas:


Įvažiavimas į žemės sklypą numatomas iš esamo privažiavimo („5-6“gretimybė), projekto
sprendinių brėžinyje pažymėtas sutartiniu ženklu žyminčiu išvažiavimo – įvažiavimo
vietas;



Aprūpinimas elektros energija: numatomas kabeline elektros linija, pagal sąlygas, kurias
parengs AB „Lesto“;



Aprūpinimas vandeniu numatomas įrengiant artezinį gręžinį bei atitinkamus vandens
paėmimo - tiekimo ir gerinimo įrenginius;



Nuotekų surinkimas numatomas įrengiant nuotėkų valymo įrenginius ir gamtosauginius
reikalavimus atitinkančias požemines komunikacijas.

Pastatų ir įrenginių išdėstymo teritorija:
Atsižvelgiant į žemės sklypo situaciją, reljefą, dirvožemius, kelių tinklą, infrastruktūros
objektų išsidėstymą aplinkinėje teritorijoje žemės sklypui taikomas specialiąsias žemės ir miško
naudojimo sąlygas, Saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis, ūkininko ūkio sodybos vieta nustatoma
laikantis šių atstumų ir reikalavimų:
Užstatoma zona nepatenka į:


Rajoninio kelio 5106 apsaugos zoną ;



Elektros linijų apsaugos zoną;



Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinių apsaugos
zoną 50 metrų nuo pakrantės apsaugos juostos;



Į užstatomą zoną nepatenka valstybei priklausantys melioracijos įrenginių požeminiai drenažo
rinktuvai, kiti valstybei priklausantys požeminiai melioracijos įrenginiai - drenažo sausintuvai
rengiant statinių techninius projektus turi būti numatomi išsaugoti, jeigu nėra tokios galimybės,
tada numatomas sunaikintų melioracijos įrenginių atstatymas.

Planuojama užstatoma teritorija yra numatoma 20 metrų nuo rajoninio kelio briaunos, 3 metrų
atstumu nuo sklypo ribos (gretimybė 3 - 4) ir 5 metrų atstumu nuo sklypo ribos (gretimybė 6 - 7).
Projektuojamos ūkininko sodybos plotas 0,6700. Šiame plote yra numatoma užstatoma teritorija
apytiksliai 0,5262 ha, nes projektuojamą ūkininko sodybą kerta melioracijos drenažo sausintuvas kurio
diametras yra 125 mm. Projekte buvo taikoma šiam melioracijos drenažo sausintuvui apsaugos zona į
abi puses po 15 metrų, tačiau nustačius tikslę melioracijos drenažo sausintuvo vietą būtų taikoma 5
metrų apsaugos zona į abi puses. Taip didėtų užstatomos tritorijos plotas ūkininko sodybos teritorijos
viduje iki 0,6220 ha.

Žemės naudojimas:
Planuojamame žemės sklype yra vykdoma žemės ūkio veikla.
Žemės naudmenų ir sudėties pokyčiai, įgyvendinus projektą, pateikiami 1 lentelėje.
Žemės naudmenų sudėtis (ha)
1 lentelė
Eil.
Nr.

Žemės naudmenos

Pagal NT registro
pažymėjimą

Pagal vietovėje
patikslintą planą
(esama padėtis)

Numatomi
pokyčiai
projekte

Pagal
projektą

1,3100

1,2706

- 0,4892

0,7814

1.

Ariamoji žemė

2.

Sodai

-

-

-

-

3.

Pievos ir natūralios
ganyklos

-

-

-

-

4.

Miškas

-

-

-

-

5.

Keliai

-

-

+ 0,0100

0,0100

6.

Užstatyta teritorija
(sodybos vietos
plotas)

-

-

+ 0,5262

0,5262

7.

Vandens telkiniai

0,0300

0,0694

- 0,0470

0,0224

8.

Medžių ir krūmų
želdiniai

-

-

-

-

9.

Pelkės

-

-

-

-

10. Pažeista žemė

-

-

-

-

11. Kita žemė

-

-

-

-

4. 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.

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė
2 lentelė
1.

Teritorijų planavimo dokumentų organizatorius:
Vytautas Ivanauskas (Vilkaviškio r.sav., Bartninkų sen., Lakštučių k., J. Basanavičiaus g. 19)

2.

Teritorijų planavimo dokumentų rengėjas:
Vilmanto Šlekio įmonė
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko
sodybos vietai parinkti.
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Lakštučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Vilkaviškio
rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
Status quo situacija: 3938/0001:411
Uždavinys: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos
statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatyti statybą), taip pat numatyti žemės
tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant
aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo
reikalavimų.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas: įgyvendinus projekto sprendinius, numatomas teigiamas
ilgalaikis jų poveikis veiklos sričiai, ekonominei, socialinei bei gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar) Ilgalaikis, bus užtikrintos
neturi
planuojamai veiklos sričiai
palankios sąlygos
ūkininkavimui vykdant
subalansuota sodybos
plėtra. Planuojamos
teritorijos plėtra vyks ne
stichiškai, o pagal poreikį
ir galimybes.
ekonominei aplinkai
Ilgalaikis, padidės gretimų neturi
sklypų konkurencingumas.
Tinkamai parinkus vieta
sodybai, ji sudarys
palankias sąlygas
produktyvaus ūkio plėtrai.
socialinei aplinkai
Ilgalaikis, pagerės darbo
neturi
sąlygos, bus išspręsta

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

krašto apsaugai ir kitoms sritims,
susijusioms su nacionaliniu
saugumu
10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
socialinei aplinkai
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
krašto apsaugai ir kitoms sritims,
susijusioms su nacionaliniu
saugumu

gyvenamojo būsto
problema, padidės
gyventojų skaičius.
Ilgalaikis, įkūrus ūkininko
sodybą, 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.
nevertintas

neturi

nevertintas

nevertintas

nevertintas

nevertintas
nevertintas
nevertintas
nevertintas

nevertintas
nevertintas
nevertintas
nevertintas

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.

5. Viešas svarstymas su visuomene
Planavimo organizatorius apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo
pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbė seniūnijos, kurioje yra
planuojama teritorija, skelbimų lentoje.
Planavimo organizatoriui sutikus su parengtais žemės sklypo plano sprendiniais, planas
viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, vadovaujantis Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189 ;
2012, Nr.84 -4397 ).
Supaprastinta tvarka projektas suderintas su gretimų žemės sklypų savininkais – Vidutė
Ožakauskienė, Kęstutis Ožakauskas, Janina Arbačiauskienė, Adelė Mickevičienė, Aldona Kijauskienė
ir VĮ „Marijampolės regiono keliai“ buvo supažindinta asmeniškai.
Informacija apie rengiamą žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos
vietai parinkti buvo skelbiama 2014 m. gruodžio 16 d. NŽT interneto tinklalapyje, kur buvo nurodyta,
kad su parengto žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti
sprendiniais galima susipažinti ir pasiūlymus teikti nuo 2014 m. gruodžio 29 d. iki 2015 m. sausio 12
dienos. Taip pat informacija apie rengiamą žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko
sodybos vietai parinkti buvo skelbiama 2014 m. gruodžio 16 d. Vilkaviškio savivaldybės interneto
tinklalapyje, kur buvo nurodyta, kad su parengto žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto
ūkininko sodybos vietai sprendiniais galima susipažinti ir pasiūlymus teikti nuo 2014 m. gruodžio 29
d. iki 2015 m. sausio 12 dienos.
Su projekto sprendiniais buvo galima susipažinti Vilmanto Šlekio įmonės būstinėje adresu:
Vilkaviškis, Gedimino g. 16.
Pastabų, pretenzijų ar pasiūlymų dėl žemės sklypo sprendimų nebuvo gauta.
Projekto derinimas – Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo 2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-438/D1-614.

Vilmantas Šlekys
Projekto autorius

(parašas)

Vardas, pavardė

