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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji dalis
Paąžuolių kaime, Taujėnų seniūnijoje, Ukmergės rajone rengiamas žemės sklypo kadastro Nr.
8185/0005:124 specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Valdas Morkūnas, Vanda Morkūnienė, gyv. Architektų g. 20-60, Vilniaus m.
Planavimo organizavimo pagrindas:
1) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus 2014 m. rugsėjo 4 d.
Įsakymas Nr. 47VĮ-(14.47.2.)-829 dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo
tikslų.
2) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus 2014 m. rugsėjo 10 d.
išduotos planavimo sąlygos Nr. 47 PLS-(14.47.42.)-11 kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.
3) Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 2014 m. rugsėjo
19 d. išduotos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti Nr. 9.
4) AB “Amber Grid” 2014 m. spalio 23 d. išduotos planavimo sąlygos kaimo plėtros žemėtvarkos projektui
rengti Nr. 7-221-1584.
5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m.
rugpjūčio 7 d. išduotos teritroijų planavimo sąlygos Nr. (38-18)-VR-1.7 2941.
6) VĮ Regiono keliai 2014 m. rugpjūčio 5 d. išduotos sąlygos specialiojo teritorijų planavimo dokumentui
rengti Nr. PS-673.
7) AB “LESTO” 2014 m. liepos 31 d. išduotos planavimo sąlygos nacionalinio, regiono, rajono lygmens
bendrojo specialiojo planavimo dokumentams rengti Nr. TS-14-13714.
2. Projekto tikslai ir uždaviniai
Projekto tikslas -

žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas. Parinktoje

statybos vietoje projekto organizatorius planuoja įrengti žemės ūkio veiklai reikalingus statinius: grūdų
džiovyklą, grūdų saugyklą, daržovių sandėlį.
3. Esamos buklės analizė
Planuojama teritorija yra vientisas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, suformuotas Vidiškių
kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, bendrąja nuosavybės teise priklausantis Valdui
Morkūnui ir Vandai Morkūnienei. Sklypo kadastrinis Nr. 8185/0005:124. Žemės sklypui kadastriniai
matavimai neatlikti, preliminarus sklypo plotas – 7.65 ha.
Šiaurinė sklypo riba - up. Ringė vidurys. Rytinė kraštinė ribojasi su krašto reikšmės keliu Nr. 145
“Ukmergė-Panevėžys”, kelio juostos plotis – 40 m. Rytinė kraštinė ribojasi su valstybine žeme (teritorija palei
magistralinį dujotiekį neįprojektuota į privačius žemės sklypus). Vakarinė kraštinė su dviem privačiais žemės
sklypais: kadastrinis Nr.8185/0005:176 ir kadastrinis Nr.8185/0005:210. Žemės sklype įsiterpęs žemės
sklypas kadastrinis Nr.8185/0005:123.

Vidutinis žemės sklypo našumo balas – 46.
Žemė sklypo eksplikacija pagal VĮ Registrų centro pažymą Nr. 81/14270: ariama 6.71 ha, miškas 0.9
ha, vandens telkinių 0.04 ha.
Žemės sklype įregistruotos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
II Kelių apsaugos zonos;
VI Elektros linijų apsaugos zonos;
IX Dujotiekių apsaugos zonos (tikslintina į VII Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių
apsaugos zonos)
XXI Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
XXVI Miško naudojimo apribojimai;
XXIX Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos;
Žemės sklype registruoti servitutai:
-nėraGalioja servitutai numatyti įstatymaiys:
ŽEMĖS ĮSTATYME (1994.04.26 Nr. I-446 )
21 straipsnis. Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos
10) leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis,
lankyti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei objektus ir bendro naudojimo rekreacinius
objektus (teritorijas);
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYME (2000.07.20; Nr. VIII-1881)
50 straipsnis. Žemės naudojimas elektros energetikos objektams
2. Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančių elektros energetikos objektų ir
įrenginių, esančių kitų asmenų žemėje, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui bei naudojimui užtikrinti šiuo
įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose
nustatytų apsaugos zonų ribose.

4. Sąsajos su Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos Bendruoju planu
Nagrinėjamas sklypas patenka į gamtinį karkasą: rajoniniai ir svarbiausi vietiniai slėniai bei
dubakloniai migraciniai koridoriai. Šalia sklypo nėra kultūros ar gamtos paveldo objektų. Artimiausias
lankytinas objektas yra Taujėnų dvaras už 3.5 km. Sklypas ribojasi su krašto reikšmės keliu Nr.174 UkmergėPanevėžys. Žemės sklype eina dviejų eilių magistralinio dujotiekio vamzdyno trąsa: Vilnius-Panevėžys-Ryga
trąsa ir technologinis ryšio kabelis, bei magistralinis dujotiekis Ivacevičiai-Vilnius-Ryga. Artimiausia
teritorija, turinti tokias komunikacijas kaip: paštas, plačiajuosčio iterneto ryšio mazgai, automatinė telefono
stotis yra Taujėnų miestelis, iki kurio centro nuo planuojamos ūkininko sodybos teritorijos yra 3.87 km.
Žemės sklype palei up. Ringę yra II grupės specialios paskirties miškas. Nedidelė žemės sklypo pietvakarinė
dalis patenka į teritoriją bendrąjame plane priskirtą prie teritorijų rekomenduojamų užsodinti mišku. Teritorija
nepriskirta prie rekreacinių teritorijų. Dalis nagrinėjamo sklypo (vakarinė dalis) priskirta teritorijoms, kurių
esminis požymis-žemės ūkio teritorijos Ž1. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas – p7. galimos esamų

perspektyvinių sodybų, jų priklausinių, žemės ūkio pastatų ir kompleksų modernizavimas, nauja statyba.
Kita dalis (rytinė dalis) patenka į nekategorizuotas gyvenamas teritorijas, esami kaimai U7.
Pridėtos bendrojo plano brėžinių ištraukos: Gamtos ir kultūros paveldo brėžinys ( Priedas 1 ); Inžinerinės infrastruktūros brėžinys
( Priedas 2 ); Miðkų išdėstymo brėžinys ( Priedas 3 ); Rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinys ( Priedas 4 ); Žemės naudojimo ir
apsaugos reglamentų brėžinys ( Priedas 5 );Susisiekimo sistemos brėžinys ( Priedas 6 ); Teritorijos vystymo erdvinės struktūros
brėžinys ( Priedas 7 )

5. Projektiniai sprendiniai ir panaudota kartografinė medžiaga
Specialiojo plano Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planinius sprendinius sąlygoja esama žemės
sklypo padėtis, forma, planavimo organizatorių pageidavimai, išduotos planavimo sąlygos, bei specialiosos
žemės ir miško naudojimo sąlygos.
Projekto sprendinių brėžinyje numatyta ūkio tvarkymo teritorija, kurioje planuojama žemės ūkio
veiklai reikalingų statinių statyba.
Bendras žemės ūkio reikmėms reikalingų statinių bei įrenginių užstatymo teritorijos plotas – 3.0334
ha. Užstatymo teritoriją taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos išskaido į tris dalis: A – 1.3430 ha,
B - 0.8004 ha, C – 0.8900 ha.
Projekto sprendinių brėžinyje numatyta ūkio tvarkymo teritorija – teritorija kurioje bus vykdoma
žemės ūkio veiklai reikalingų statinių ( grūdų džiovyklos, grūdų saugyklos, daržovių sandėlio) statyba.
Užstatymo teritorija numatyta Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
(Toliau - “Sąlygos”) punktais:
“Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos” („Žin., 1992, Nr. 22-652“)
Punktu Nr. 3 “Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatomos kelių
apsaugos zonos: 3.1.2. krašto kelių - po 50 metrų; Vietinės reikšmės kelių – po 10 m.
Punktu Nr. 18. “oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių
plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros
oro linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:iki 1 kV- po 2 metrus;10 kV-po
metrų; Numatyta uþstatymo teritorija nekerta elektros oro ų apsaugos zonų ribų. Teritorijos viduje esantys
apšvietimo stulpai neeksploatuojami, be laidų ir yra skirti tik šios konkrečios teritorijos aptarnavimui, todėl
apsaugos zona nenustatyta. Savininko pageidavimu, užtatymo teritorija dengia teritorijoje esančius elektros
oro linijos (apšvietimo) stulpus, kurie fermų plėtros metu planuojami sunaikinti.
Punktu Nr. 25. „Nustatomos šios magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonos:
25.2

išilgai kelių eilių vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus nuo kraštinių

vamzdynų ašies;“
Atstumo nuo magistralinio dujotiekio iki statinių nustatymas

Žemės sklype ir palei sklypo vakarinę kraštinę pakloti magistraliniai dujotiekiai: VilniusPanevėžys-Ryga

ir technologinis ryšio kabelis, bei magistralinis dujotiekis Ivacevičiai-Vilnius-

Ryga.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.
1-12 „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“ (Toliau „Įrengimo taisyklės“) punktu Nr. 45.

„Mažiausiasis atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies iki pastatų (įvertinant vamzdžių
sienelės storį) apskaičiuojamas pagal (4) formulę:
A = 1,5 × D × DP × f0 (4)
A – mažiausiasis atstumas iki pastato, m;
D – išorinis vamzdžio skersmuo, m;
DP – projektinis MDV slėgis, bar.

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga duomenys: slėgis 55 bar , vamzdžio
skersmio 0.720 m.
Mažiausias atstumas A = 1,5 * 0.720 * 55 * 0,72 = 42.77 m.
Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga duomenys: slėgis 55 bar, vamzdžio
skersmio 0.529 m.
Mažiausias atstumas A = 1,5 * 0.529 * 55 * 0,72 = 31.42 m.
Projektinis faktorius (fo) parenkamas pagal vietovės klasę. Vadovaujantis Įrengimo taisyklių p.27.
„Vietovės klasės vienetas yra teritorija po 200 metrų į abi puses nuo MDV ašies ir ji tęsiasi 1600 metrų išilgai
vamzdyno. Vietovės klasės vieneto atskaitos taškas yra 200 m šioje teritorijoje į priešingą pusę nuo
artimiausio pastato daugiausia išsikišusios išorinės sienos arba teritorijų planavimo dokumentuose numatytos
užstatymo ribos ar statybos linijos.“(Priedas 8).
Teritorija patenka į pirmą vietovės klasę. Į vietovės klasę, kurioje projektuojama statinių teritorija,
patenka viena sodyba: gyvenamas namas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Vadovaujantis „Įrengimo
taisyklių“ 28 punktu, bei Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų
naudojimo paskirtį “ pagalbinio ūkio paskirties pastatai – tai namų ūkio pastatai, esantys privačiame namų
valdos žemės sklype, ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype, sodo sklype ir skirti pagelbėti
name gyvenantiems žmonėms tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes, neįskaitomi į skaičių vietovės klasės
vienete.
Nustatytas vietovės klasėje gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų skaičius, kuriuose nuolat būna
žmonių – 1.
Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir teritorijų planavimo
skyriaus atsakymu, žemės sklypams patenkantiems į nustatytą vietovės klasę, nėra išduotų dokumentų
susijusių su esamos paskirties keitimu į kitą paskirtį ar statinių statybomis. (priedas Nr.9)
----------------------------------------------------------------------------------------------Punktu Nr. 127.9. „statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus
arčiau kaip 50 metrų už pakrantės apsaugos juostos“.
Vadovaujantis „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo
tvarkos aprašu“( LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 (2007 m. vasario 14 d.
įsakymo Nr. D1-98 redakcija)) (Toliau „Tvarkos aprašas“) p.5. Apsaugos juostos išorinė riba turi būti nutolusi
nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos tokiu atstumu (atstumas matuojamas
teritorijos projekcijoje):

5.2. prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių
nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie visų kanalų – du kartus mažesniu
atstumu nei nurodyta 5.1.1–5.1.3 punktuose; p. 5.1.1. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis
nuolydžio/polinkio kampas iki 50– 5 m;
Vadovaujantis Tvarkos aprašo punktu Nr.8 „Pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio
kampas nustatomas prilyginant jį polinkio kampui tiesios linijos, kurios dviejų taškų, tarp kurių atstumas
projekcijoje yra 10 m, aukščių skirtumas lygus didžiausiam aukščių skirtumui žemės paviršiaus 10 m pločio
ruože, matuojant statmenai kranto linijai nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos, o kai pakrantės šlaito nėra –
nuo kranto linijos.“
Up. Ringė ilgis mažiau nei 10 km, pakrantės šlaitas yra, polinkio kampas nuo pakrantės šlaito 10 m.
atstumu iki 50. Apsaugos juosta ir zona nustatyta nuo pakrantės šlaito 2.5 m.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo punktu 11. „Miško žemėje prie 10 km ir trumpesnių upių bei ežerų ir
tvenkinių, kurių plotas mažesnis kaip 50 ha, miestų ir miestelių teritorijose prie visų paviršinių vandens
telkinių – Apsaugos zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas tokiems paviršiniams
vandens telkiniams nustatomų Apsaugos juostų pločiui.“
Vadovaujantis 2008.04.16 Įsakymo Nr. 3D-218 Melioracijos techniniu reglamentu MTR
1.12.01:2008 53p. “Valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams
nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti
statinius, sodinti medžius ir krūmus..”. LR Melioracijos įstatymu (1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323), 3
straipsnis, 2 p. “nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau
kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie
ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir
kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai,
jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra
žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.”
Žemės sklype yra d50 ir d75 skersmens rinktuvai, vadovaujantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis
apsauginė juosta šiems rinktuvams nenustatoma. Žemės sklype esantys rinktuvai nėra bendro naudojimo, juos
pažeidus gretimiems sklypams žala nebūtų padaryta. Numatytoje užstatymo teritorijoje drenažo rinktuvai
statybos metu bus naikinami.
Sprendinių brėžinyje užstatymo teritorija numatyta 3m nuo privačių žemės sklypų ribos.
Vadovaujantis Aplinkos misnistro 2005m. liepos 1 d. Įsakymu Nr. D1-338 patvirtintu statybos techninio
reglamento STR 2.02.09:2005“Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedo p. 1.1 aukštesniems kaip 8,5 m
statiniams, statomiems 3 m ir didesniu atstumu nuo sklypo ribos, šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam
papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį
turinčios statinio dalies.
Rytinė sklypo dalis patenka į gamtinį karkasą. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatai (patvirtinais
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624) p.12. Gamtinio karkaso
žemės ūkio paskirties žemės sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 10 % ploto.

Užstatymo tankumas (pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines ribas, santykis su
visu žemės sklypo plotu ) bus numatytas vykdant techninį projektą.
Projektuojamos užstatymo teritorijos aprūpinimas vandeniu, elektra, nuotekų šalinimu ir kitais
tinklais bus sprendžiamas rengiant techninius projektus. Šiuo metu prisijungimas prie minėtų tinklų įmanomas
tik įrengus šioje vietoje visas komunikacijas. Elektros prisijjungimas įmanomas pagal konkretiems statiniams
paruoštas technines sąlygas.
Projektavimui panaudoti Lietuvos Respublikos M1:10000 skaitmeniniai ortofografiniai žemėlapiai
ORT10LT (Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos).
Žemės naudmenų ir sudėties pokyčiai, įgyvendinus projektą pateikiami 1 lentelėje.
Eil
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Žemės naudmenos
Ariama žemė
Sodai
Pievos ir natūralios
ganyklos
Miškas
Keliai
Užstatyta teritorija
(sodybos vietos
plotas)
Vandens telkiniai
Medžių ir krūmų
želdiniai
Pelkės
Pažeista žemė
Kita nenaudojama
žemė
Iš viso:

Pagal NT registro
pažymėjimą

Pagal vietovėje
patikslintą planą
(esama padėtis)

Numatomi
pokyčiai
projekte

Pagal
projektą

6.71

6.03

- 3.0334

2.9966

-

-

-

-

-

-

-

-

0.9

1.18

-

1.18

-

0.12

-

0.12

-

-

+ 3.0334

3.0334

0.04

0.32

-

0.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.65

7.65

-

7.65

6. Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese.
Rengiant teritorijų planavimo dokumentą ir informuojant visuomenę su numatytais sprendiniais
vadovautasi Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (Žin., 2004 m., Nr.
127-4581), kur numatyta, kad Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų svarstymo ir visuomenės dalyvavimo
šiame procese tvarką ir viešumą užtikrinančios procedūros priklauso nuo Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto
lygmens. Supaprastinta projektų svarstymo procedūra taikoma teritorijų planavimo dokumentams, kurių
planavimo organizatoriai yra žemės savininkai arba valstybinės žemės patikėtiniai, ir jei projekto sprendinių
brėžinys buvo suderintas be pastabų. Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese
tvarka- tai tokia tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų trukmė ( iki 10 dienų)(apie
specialiojo plano projektą neskelbiama vietos spaudoje, nerengiama vieša ekspozicija, nešaukiams viešas
susirinkimas). Planavimo rengėjas apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį planą skelbia savivaldybės
interneto tinklapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos kamyninių žemės sklypų valdytojus ir
naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresais, nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu
teritorijų planavimo dokumetu, arba su šiuo dokumentu supažindina juos asmeniškai.
Informacija apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą paskelbta Ukmergės savivaldybės

interneto tinklalapyje www.ukmerge.lt.
Gretimų žemės sklypų savininkai apie rengiamą projektą informuoti raštu deklaruotos gyvenamosios
vietos adresais, nurodant galimybes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu. Su parengtu
dokumentu susipažinti neatvyko, pastabų raštu nepateikė.
7. Sprendinių poveikio aplinkai vertinimas
Vertinimas

atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 liepos 16d. nutarimu Nr. 920 “Dėl

teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ”(Žin.,2004.Nr.
113-4228). Vykdant sprendinių poveikio vertinimo atskirais aspektais naudojantis Teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo sprendinių vertinimo klausimynu, galima numatyti,
prognozuoti kokią įtaką turės teritorijai, įvykdžius numatytus teritorijos planavimo sprendinius.
Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo
1 priedas
IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
21. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę? Oro kokybei
neigiamos įtakos nebus.
22. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų
kokybę? Neigiamos įtakos neturės.
23. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas?
Neigiamos įtakos neturės.
24. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę? Neigiamas poveikis
minimalus. Užstatymo teritorija numatyta laikantis visų įstatymais numatytų atstumų nuo vandnes telkinio,
miško.
25. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes? Neigiamos įtakos neturės.
Saugomų vertybių teritroijoje nėra.
26. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką?Neigiamos įtakos neturės.
Teritorija nepriskirta rekracinėms teritorijoms.
27. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą? Neigiamos įtakos
neturės
28. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę? Neigiamos įtakos neturės
29. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus? Neigiamos įtakos neturės.
Teritorijoje ar arti jos nėra kultūros paveldo objektų.
Teritorijų planavimo iniciatorius: Valdas Morkūnas, Vanda Morkūnienė, gyv. Architektų g. 20-60,
Vilniaus m.
Teritorijų planavimo dokumeto rengėjas: UAB “ATERRA” Baltupio g. 41-3a, Vilnius.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko
sodybos vietai parinkti (žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas).
Planavimo tikslas: Žemės ūkio veiklai reikalingų statinių ir irenginių vietos nustatymas žemės sklype

Kad. Nr.: 8185/0005:124.
Status quo situacija - Jei nebūtų rengiamas specialusis planas, teritorija nebūtų tinkamai eksplotuojama
ir įsisavinta, kadangi žemės ūkio vystymuisi šioje žemėnaudoje reikalingi žemės ūkio veiklai reikalingi
statiniai.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Teigiamas (trumplaikis,
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas
(trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis

Teritorijų vystymosi darnai ir (ar) planuojamai
veiklos sričiai

Planuojama veikla sudarys
ilgalaikį teigiamą poveikį
aplinkai, nes statiniai iš esmės
nepakeis aplinkos kokybės,
užstatymas bus išlaikytas
būdingas šiai vietovei, sutvarkius
aplinką ir prisitaikius prie
gamtinių sąlygų poveikis bus
teigiamas

Galimas trumpalaikis
neigiamas poveikis
statinių statybos metu dėl
statybų aikštelėje
vykdomos veiklos

Ekonominei aplinkai

Pagerės ūkininkavimo sąlygos,
todėl poveikis bus teigiamas

-

Socialiniai aplinkai

Teigiamas, ilgalaikis

-

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

-

Galimas trumpalaikis
neigiamas poveikis
statybos metu

Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai
veiklos sričiai

-

-

Ekonominiai aplinkai

-

-

Socialinei aplinkai

-

-

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

-

-

Vertinimo aspektai
1.

2.

Sprendinio poveikis

Siūlomos alternatyvos poveikis

Išvada
Tinkamai ir vadovaujantis visais galiojančiais teisės aktais parinkta ūkininko sodybos vieta turės teigiamą ir
ilgalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei ir socialinei
aplinkai. Atliekant

statybos darbus gali iškilti trumpalaikiai neigiami poveikiai gamtinei aplinkai ir

kraštovaizdžiui.

Projekto rengėja Vaida Kamarauskienė

