ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO
PROJEKTAS

Projektuojama teritorija:
Ukmergės raj. sav., Vidiškių sen.,
Dukstynos k., SB“Dukstyna“,
Žibučių takas 36, Žibučių takas 38
Savininkas (naudotojas): Deividas Šarka

UAB"AASE“
Adresas: Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė, tel. 8-340 64608, faks. 8-340 64608;
Buveinė: Kauno g. 30, Ukmergė, mob. 8-606-14808, Į.k. 183245391,
PVM k: LT832453917, A/s Nr. LT737300010078406170, bankas Swedbank AB,
www.aase.lt, el. paštas aase@takas.lt

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-514

Objektas: Žemės sklypai Žibučių takas 36 ir Žibučių takas 38, SB“Dukstyna“,
Dukstynos k., Vidiškių sen., Ukmergės r. ir tarp jų įsiterpęs laisvos valstybinės žemės
plotas

Darbų pavadinimas: ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO
PROJEKTAS
(TIKSLAS – pertvarkomų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas su įsiterpusios laisvos

valstybinės žemės plotu ir perdalijimas į du žemės ūkio paskirties sklypus.)

Darbų iniciatorius (-riai): Deividas Šarka

Rengėjas

UAB „AASE“

Ukmergė
2014
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BYLOS VIDAUS APYRAŠAS
Eil. Nr.
1.

Aiškinamasis raštas

Dokumento
data
2014-09-08

2.

Žemės sklypo Žibučių takas 36 planas M1:500

2008-12-27

3.

VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro
išrašas – pažymėjimas Nr. 81/2915
Žemės sklypo Žibučių takas 38 planas M1:500

2009-09-30

2009-09-30

8.

VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro
išrašas – pažymėjimas Nr. 81/2916
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Ukmergės skyriaus „Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 47RE-(14.47.42.)-63
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus „Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 62
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Ukmergės rajono tarybos
sprendimu Nr. 7-222, fragmentas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto
sprendinių brėžinys M 1:500
Skelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje tekstas

9.

Kiti dokumentai

10.

Kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektus kopija
(Nr. 2R-FP-514)

4.

5.

6.

7.

Dokumento pavadinimas ir Nr.

Bylos lapo
Nr.

2008-12-27

2014-08-11

2014-08-12

2008-12-17

2014-09-08
2014-09-08
2009-12-04

Vidaus apyrašo............(...............................................................) lapų
(skaitmenimis ir žodžiu)

Vykdytojas (-a) .............................
(parašas)

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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2014-09-08
(data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Rengiamas laisvos valstybinės žemės ploto suformavimo ir prijungimo prie besiribojančio žemės
ūkio paskirties žemės sklypo, 0.0500 ha (kadastro Nr. 8150/0008:0118) Žibučių takas 36 bei
pertvarkyto žemės sklypo (kadastro Nr. 8150/0008:0118) Žibučių takas 36 ir gretimo žemės sklypo
0.0600 ha (kadastro Nr. 8150/0008:0120) Žibučių takas 38, SB“Dukstyna“, Dukstynos kaimas
Vidiškių seniūnija Ukmergės rajone perdalijimo, projektas. Projektas rengiamas vadovaujantis LR
Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(LR
Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija).
Planavimo organizavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Ukmergės skyriaus 2014 m. rugpjūčio 11 d. paruošti ,,Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimai“ Nr. 47RE-(14.47.42.)-63.
Planavimo tikslai: pertvarkomų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas su įsiterpusios
laisvos valstybinės žemės plotu ir perdalijimas į du žemės ūkio paskirties sklypus.
Pagal Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemės sklypas patenka į urbanizuotas
ir urbanizuojamas teritorijas, prioritetinės plėtros centrus – U2.
Žemės sklypų, (kadastro Nr. 8150/0008:0118) Žibučių takas 36 ir (kadastro Nr. 8150/0008:0120)
Žibučių takas 38, SB“Dukstyna“, Dukstynos k., Vidiškių sen. Ukmergės raj., pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai. Sujungus su laisvos
valstybinės žemės plotu ir perdalijus žemės sklypus pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Vadovaujantis Nacionalinės žemė tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus 2014
m. rugpjūčio 11 d. parengtais Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais
Nr. 47RE-(14.47.42.)-63, formuojamas 0.0100 ha laisvos valstybinės žemės plotas ir prijungiamas prie
besiribojančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo Žibučių takas 36 (kadastro Nr. 8150/0008:0118),
SB“Dukstyna“, Dukstynos k., Vidiškių sen. Ukmergės raj. Iš žemės sklypo (kadastro Nr.
8150/0008:0118) atidalijama 125 kv. m. žemės sklypo dalis ir prijungiama prie žemės sklypo 38
(kadastro Nr. 8150/0008:0120). Tokiu būdu pertvarkomi du žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Formuojamas įsiterpusios laisvos valstybinės žemės sklypas:
•

1 sklypas: Formuojamo žemės sklypo plotas 100 kv. m. Žemės sklypo pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis – žemės ūkio, būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.

Perdalijama žemės sklypo dalis:
•

2 sklypas: Perdalijamos žemės sklypo dalies plotas 125 kv. m. Žemės sklypo pagrindinė
žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.
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Esami žemės sklypai:
•

Žibučių takas 36 (kadastro Nr. 8150/0008:0118) žemės sklypas: Žemės sklypo plotas 500
kv. m. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, būdas – mėgėjų
sodo žemės sklypai.

•

Žibučių takas 38 (kadastro Nr. 8150/0008:0120) žemės sklypas: Žemės sklypo plotas 600
kv. m. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, būdas – mėgėjų
sodo žemės sklypai.

Žemės sklypai po perdalijimo:
•

Žibučių takas 36 (kadastro Nr. 8150/0008:0118) žemės sklypas: Žemės sklypo plotas 475
kv. m. (500 kv. m. – 125 kv. m.). Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –
žemės ūkio, būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.

•

Žibučių takas 38 (kadastro Nr. 8150/0008:0120) žemės sklypas: Žemės sklypo plotas 725
kv. m. (600 kv. m. + 125 kv. m.). Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis –
žemės ūkio, būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.

Pertvarkomiems žemės sklypams specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos nustatomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12d. nutarimu Nr. 343 „Dėl
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo „ (Žin., 1992, Nr.22-652) bei vėlesniais jo
pakeitimais:

Žibučių takas 36 (kadastro Nr. 8150/0008:0118) žemės sklypas::
•

-6- Elektros linijų apsaugos zonos;

•

-29- Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

Žibučių takas 38 (kadastro Nr. 8150/0008:0118) žemės sklypas::
•

-6- Elektros linijų apsaugos zonos;

•

-29- Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.
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Visuomenės informavimas ir supažindinimas su žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektu

Visuomenė buvo informuota ir supažindinta su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektu vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.
įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija).
Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą buvo paskelbta
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Susipažinti su parengtu projektu
ir teikti savo pasiūlymus bei pastabas buvo galima nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. iki 2014 m. rugsėjo 23
d., UAB “AASE” patalpose, adresu Kauno g. 30, II aukštas, Ukmergė.
Pastabų ir pasiūlymų negauta.

Vykdytojas (-a) .............................
(parašas)

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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2014-09-08
(data)

