AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. OBJEKTO ADRESAS, ORGANIZATORIUS, RENGĖJAS
Žemės sklypo adresas: Kiauklių g. , Šešuolių mstl, Šešuolių sen., Ukmergės r.
Formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracja,
Kęstučio g. 3 , Ukmergė.
Projekto rengėjas: UAB „ATERRA“, Baltupio g. 41-3a, Vilnius.
2. LEIDIMAI, SĄLYGOS, METODINIAI REIKALAVIMAI
Žemės sklypo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir
aplinkos ministro 2007m. gegužės 31d. įsakymu Nr. 3D-265/D1-308 „Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo
Nr. 3D-1/D1-1 redakcija)).
Planavimo organizavimo pagrindas:
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. Įsakymas Nr. 131545.
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Ukmergės skyriaus 2014 m. lapkričio 6 d. formavimo ir
pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 47RE – (14.47.42.) - 88.
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 2014 m.
lapkričio 11 d. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 82.

3. ŽEMĖS SKLYPO ESAMA BŪKLĖ
Formuojama teritorija yra Kiauklių g. , Šešuolių mstl, Šešuolių sen., Ukmergės r.
Teritorijoje registruoti pastatai : Gaisrinė (unikalus Nr. 8196-8016-7014), Malkinė (unikalus Nr.
8196-8016-7025), Kiemo statiniai (tualetas) (unikalus Nr. 8196-8016-7036). Pastatų savininkas –
Ukmergės rajono svaivaldybė.
Žemės sklypas ribojasi su valstybine žeme ir su rajoninės reikšmės keliu Nr. 4815 (ŠešuoliaiBeivydžiai-Sauginiai).

4. SĄSAJOS SU UKMERGĖS RAJONO TERITORIJOS BENDRUOJU PLANU
Formuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Artimiausi kultūros paveldo objektai
- Šešuolių miestelio klebonija, varpinė. Šešuolių mstl. yra vandentvarkos, atliekų tvarkymo, elektros
tiekimo, telekomunikacijų ir ryšių infrastruktūros. Teritorijoje ar šalia jos taksuoto miško nėra. Pagal
bendrąjį planą artimiausia rekreacinė teritorija yra aplink Šešuolių ežerą, už 400 m. į vakarus nuo
formuojamo sklypo. Teritorija yra šalia rajoninės reikšmės kelio Nr. 4815 (Šešuoliai–Beivydžiai–

Sauginiai). Iki krašto kelio Ukmergė-Molėtai rajoninės reikšmės keliu Nr. 4301 (Širvintos–Šešuoliai–
Miegučiai) 6-7 km. Rajoninės reikšmės keliu Nr. 4301, einančiu per Šešuolių mstl., eina vietinių autobusų
maršrutų trąsa. Iki Ukmergės m. centro artimiausiu keliu - 17 km., Liaušių mstl - 5 km., Želva - 10 km.
Pagal bendrąjį planą formuojamas sklypas patenka į urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas U1. Šešuolių
mstl. - vietinis lokalinis centras d. Papildomos sąlygos: p1. Galimi režimai pavieniuose sklypuose arba jų
grupėse; p2. - atsižvelgiant į konkrečią situaciją saugojimo režimas gali būti taikomas želdynų grupėms,
reljefo formoms sklypų ribose, pastatų ar jų grupių sklypuose.

5.

ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO BŪDAS
Žemės sklypas formuojamas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004

m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės” (toliau “taisyklės”)

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1
redakcija)) punktu 2.4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal
Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
Žemės sklypas formuojamas registruotų pastatų ( gaisrinė (unikalus Nr. 8196-8016-7014), malkinė
(unikalus Nr. 8196-8016-7025), kiemo statiniai (tualetas) (unikalus Nr. 8196-8016-7036)) ekploatacijai.
Formuojamo žemės sklypo privažiavimo kelias – esamas rajoninės reikšmės kelias Nr. 4815 ir
esama nuovaža į teritoriją.
Projektiniai sprendiniai pateikiami žemės sklypo plane (sprendinių brėžinyje), kuriame
suformuotas naujas žemės sklypas pažymėtas Proj.Nr. 1, plotas 1714 kv.m.
Suformuoto sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
visuomeninės paskirties teritorijos.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės
nutarimu Nr. 343 “Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos” (toliau – Nutarimas).
II – Kelių apsaugos zonos;
Vadovaujantis Nutarimo 3.1.3 p. prie rajoninių kelių nustatoma apsaugos zona  po 20 metrų;
VI – Elektros linijų apsaugos zonos;
Vadovaujantis Nutarimo 18 punktu: „Elektros 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;“
XLIX – Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
Vadovaujantis Nutarimo 197 punktu: „ žemės juosta po 5 metro nuo vamzdyno ašies.“
Sklype projektuojami servitutai:
-neprojektuojamiGalioja servitutai numatyti įstatymais:

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.

6. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE
Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija)) punktu 58.
„Parengtas Projektas teikiamas visuomenei susipažinti. Informacija apie parengtą Projektą bei galimybes su
juo susipažinti skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt). Susipažinimui su parengto Projekto
sprendiniais skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, per kurį suinteresuoti asmenys
pasiūlymus dėl Projekto sprendinių teikia raštu arba ŽPDRIS priemonėmis. Organizatorius ne per ŽPDRIS
pateiktus pasiūlymus ir pritarimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną įkelia į ŽPDRIS. „
Kadangi žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai išduoti 2014 m.
lapkričio mėnesį, kai ŽPDRIS sistema dar neveikė, visuomenės supažindinimo procedūra vykdyta sena, iki
ŽPDRIS galiojusia tvarka.
Formuojamas sklypas Proj.Nr. 1 su privačiais sklypai nesiriboja, todėl informacija apie rengiamą
projektą paskelbta tik Ukmergės rajono savivaldybės administracijos svetainėje www.ukmerge.lt

Projekto rengėja Vaida Kamarauskienė 2R-FP-271

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELĖ
1.
2.
3.
4.
5.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius Ukmergės rajono savivaldybė
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas UAB ATERRA
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais -

6.
7.

Status quo situacija – registruotas pastatas -gaisrinė su priklausiniai
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: sklypo suformavimas pastatų
eksploatacijai
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas) Sprendinių poveikis neturės neigiamos įtakos teritorijos vystymosi darnai
Vertinimo aspektai
Teigiamas
(trumpalaikis, Neigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
Teigiamas (ilgalaikis)
nėra
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
Teigiamas (ilgalaikis)
nėra
socialinei aplinkai
Teigiamas (ilgalaikis)
nėra

8.

9.

10.

gamtinei
aplinkai
ir
kraštovaizdžiui
Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
socialinei aplinkai
gamtinei
aplinkai
kraštovaizdžiui

ir

neturi įtakos

nėra

-

-

-

-

-

-

-

-

IŠVADA
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai

teritorijos vystymosi darnai,

ekonominei bei socialinei aplinkai turės teigiamą ilgalaikį poveikį, gamtinei, socialinei bei ekonominei
aplinkai neigiamo poveikio neturės.

