AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai buvo išduoti žemė s
sklypui kadastrinis Nr. 8115/0002:6, eančiam Eimantiškio k., Žemaitkiemio sen., Ukmergė s r.
Vadovaujantis žemė s sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklė mis,
patvirtintomis LR žemė s ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D452/D1-513, rengiant formavimo ir pertvarkymo projektą, turi būti nustatyta tvarka parengti norimų
pertvarkyti žemė s sklypų kadastriniai matavimai, nustatant sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių
koordinates valstybinė je koordinačių sistemoje. Kadastrinių matavimų metu žemė s sklypą kad. Nr.
8115/0002:6 išskyrė du 4 m pločio bendro naudojimo keliai ir buvo suformuoti trys atskiri žemė s
sklypai: skl. Nr. 42-1, plotas 0,8565 ha ir skl. Nr. 42-2, plotas 0,7715 ha bei skl. Nr. 42-3, plotas
0,2644 ha. Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas žemė s sklypui Nr. 42-2,
kadastrinis Nr. 8115/0002:29, esančiam Eimantiškio k. 10, Žemaitkiemio sen., Ukmergė s r.
Eimantiškio k. 10, Žemaitkiemio sen., Ukmergė s r. rengiamas (žemė s sklypo kadastro Nr.
8115/0002:29) žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas yra žemė s sklypo
padalijimas į du sklypus (suformuojant atskirus namų valdos ir miškų ūkio paskirties žemė s sklypus).
Projektas rengiamas vadovaujantis LR žemė s ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemė s sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo
ir įgyvendinimo taisyklė mis“.
Projektas rengiamas vadovaujantis 1994-11-22 Nr. I-671 „Lietuvos Respublikos miškų
įstatymu“ ir vė lesniais pakeitimais. Minė to įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punte nurodyta, kad
„atidalijama privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemė s sklype esanti miško
žemė , kurioje yra teisė tai pastatytas gyvenamasis namas arba gyvenamasis namas kartu su jo
priklausiniais, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atskiru nekilnojamojo turto objektu
(pagrindiniu daiktu), formuojant atskirus žemė s sklypus – miškų ūkio paskirties žemė s sklypą ir kitos
paskirties žemė s sklypą, kuris formuojamas gyvenamajam namui kartu su jo priklausiniais,
Nekilnojamojo turto registre įregistruotam atskiru nekilnojamojo turto objektu (pagrindiniu daiktu),
eksploatuoti.“.
Planavimo organizatorius: Anatolijus Smertjevas.
Planavimo rengėjas: UAB „Geodarbai“, Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė .
Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (kadastro Nr. 8115/0002:29) rengiamas
remiantis šiais dokumentais:
•

2014-03-10 Nacionalinė s žemė s tarnybos prie Žemė s ūkio ministerijos Ukmergė s skyriaus
vedė jo išduotais „Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais“
Nr. 47RE-(14.47.42.)-11.

•

2014-03-12 Ukmergė s rajono savivaldybė s administracijos Teritorijų planavimo ir statybos
skyriaus parengtais „Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais“
Nr. 13.

•

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemė s sklypo pažymė jimo kopija, planuojamo žemė s
sklypo planu ir kitais reikalingais dokumentais, kuriuos pateikė projekto organizatoriai.
Planavimo tikslai:

•

Žemė s sklypo padalijimas į du sklypus (suformuojant atskirus namų valdos ir miškų ūkio
paskirties žemė s sklypus).
Esamos padėties analizė

Žemė s sklypas yra Eimantiškio k. 10, Žemaitkiemio sen., Ukmergė s r.; plotas 0,7715 ha;
kadastro Nr. 8115/0002:29; pagrindinė žemė s naudojimo paskirtis – miškų ūkio, naudojimo būdas –
ūkinių miškų sklypai.

2014-09-09 žemė s sklypo ribos pažymė tos kadastro žemė lapyje; kadastrinius matavimus atliko
UAB „Geodarbai“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos:
•

p. XXVI – miško naudojimo apribojimai – 0,6545 ha;

•

p. XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos – 0,7715 ha.
Žemė s sklype servitutų nė ra.
Teritorijos tvarkymo režimas:
Sklypas Nr. 42-2-1, plotas – 0,6545 ha.

•

Adresas: Eimantiškio k., Žemaitkiemio sen., Ukmergė s r.

•

Savininkas – Anatolijus Smertjevas.

•

Pagrindinė tikslinė žemė s naudojimo paskirtis – miškų ūkio.

•

Žemė s naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai.

•

Žemė s sklypui taikomi apribojimai: p. XXVI – miško naudojimo apribojimai – 0,6545 ha; p.
XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos – 0,6545 ha.

•

Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nė ra.
Sklypas Nr. 42-2-2, plotas – 0,1170 ha.

•

Adresas: Eimantiškio k., Žemaitkiemio sen., Ukmergė s r.

•

Savininkas – Anatolijus Smertjevas.

•

Pagrindinė tikslinė žemė s naudojimo paskirtis – kita.

•

Žemė s naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

•

Žemė s sklypui taikomi apribojimai: p. XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos –
0,1170 ha.

•

Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nė ra.

Visuomenė informuota ir supažindinta su žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu,
vadovaujantis Visuomenė s informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybė s 1996 m. rugsė jo 18 d. nutarimu Nr. 1079.
Supaprastinta projektų svarstymo procedūra taikoma teritorijų planavimo dokumentams, kurių
planavimo organizatoriai yra žemė s savininkai arba valstybinė s žemė s patikė tiniai, ir jei projektų
sprendinių brė žinys buvo suderintas be pastabų. Supaprastinta visuomenė s dalyvavimo teritorijų
procese tvarka – tai tokia tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų trukmė (apie
specialiojo plano projektą neskelbiama vietos spaudoje, nerengiama vieša ekspozicija, nešaukiamas
viešas susirinkimas). Planavimo organizatorius, žemė s savininkas apie supaprastinta tvarka rengiamą
specialųjį planą skelbia savivaldybė s interneto tinklapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos
kaimyninių žemė s sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios ar buveinė s adresais,
nurodydamas galimybę susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu arba su šiuo dokumentu
supažindina juos asmeniškai.
Žemė s sklypai, kurie ribojasi su planuojama teritorija:
•

Skl. kad. Nr. 8115/0002:99 – Mykolas Kolupaila, Nijolė Banevičienė .

Informacija apie pradė tą rengti žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą skelbiama
savivaldybė s interneto tinklapyje. Žemė s sklypo kadastro Nr. 8115/0002:29 kaimynai asmeniškai
supažindinti su rengiamu projektu. Per nustatytą laikotarpį jokių pastabų nebuvo.

Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimo vietovė s lygmenų ir įvertinti rengiamo teritorijų
planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimą, galimą ilgalaikį ir/ar trumpalaikį poveikį teritorijos
vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtiniai aplinkai ir
kraštovaizdžiui, yra atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Vertinimas vykdomas vadovaujantis
LR 2004-07-16 nustatymu Nr. 920 „Dė l 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 pasikeis
įgyvendinus sprendinius.
Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas siekiant padalinti žemė s sklypą į
du sklypus (suformuojant atskirus namų valdos ir miškų ūkio paskirties žemė s sklypus).
Poveikio aplinkai vertinimas
Dalijamas žemė s sklypas nepatenka į kultūros paveldo, parkų, draustinių ar kitas saugomas
teritorijas. Suformuotuose žemė s sklypuose ūkinė veikla neturi daryti neigiamo poveikio aplinkai ir
kraštovaizdžiui.
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Sprendinių poveikio vertinimas
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Žemė s sklypo savininkas: Anatolijus Smertjevas.
Teritorijų planavimo dokumento rengė jas:
UAB „Geodarbai“ direktorius Algis Bagdonas, matininko kvalifikacijos pažymė jimas Nr. 2RFP-554, išduotas 2010-04-08
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemė s sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Status quo situacija: ekologinė situacija pastovi.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Suformuoti atskirai funkcionuojančius žemė s sklypus pagal savininko pageidavimus.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas):
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas
Vertinimo aspektai
ilgalaikis) poveikis
(trumpalaikis, ilgalaikis
poveikis)
Sprendinio poveikis:
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
Teigiamas, ilgalaikis
planuojamai veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Racionalumas naudojimo
–
atžvilgiu
Socialinei aplinkai
–
–
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Įtakos neturė s
–
Siūlomos alternatyvos poveikis:
Nesiūloma
Nesiūloma
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
–
planuojamai veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
–
–
Socialinei aplinkai
–
–
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Direktorius

Algis Bagdonas

