AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji dalis
Pagrindinis darbo tikslas – padalinti sklypą į du sklypus ir pakeisti sklypų
pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš ţemės ūkio paskirties į kitą. 50% planuojamos sklypo
atskirti sklypą atskiriesiems ţeldynams įveisti. Likusią sklypo dalį - pakeisti naudojimo būdą į
rekreacines teritorijas, naudojimo pobūdį pakeisti į ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų
statybos. Apibrėţti sklypo uţstatymo galimybes, charakterį ir mastus, nustatyti teritorijos
tvarkymo rėţimą. Esamo sklypo išorinės ribos nekeičiamos. Esamas – ţemės ūkio tikslinės
naudojimo paskirties, sklypas kurio plotas 1,3491 ha.
Planuojama vadovautis:
1. Teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 20-180.
2. Planavimo uţduotimi.
3. Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti reg. Nr. 31s.
4. Planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti, reg. Nr. 31.
5. Techninėmis sąlygomis UAB „Ukmergės vandenys“ Nr. 514/11.
6. Aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygomis Nr. VR-4.2-328.
7. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 44/414325.
8. Ţemės sklypo planu M 1:2000.
9. V.Į. Registrų centro paţyma apie sklypo gretimybes
10. Kadastro ţemėlapio ištrauka 1:2000.
11. Valstybinės miškų tarnybos raštu Nr. 416.
12. Toponuotrauka, atlikta Rimanto Kudelio individualios įmonės M 1:500.
13. Ukmergės rajono bendruoju planu.
14. LR teritorijų planavimo įstatymu.
15. Detaliųjų planų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-239 , 2004-05-03.
16. Specialiosiomis ţemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LRV nutarimu
343 1992-05-24.
17. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-568 ,,Dėl sanitarinių zonų nustatymo ir
prieţiūros tvarkos patvirtinimo”, 2004-08-19.
18. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-151 2005-03-17,,Dėl ţemės sklypų pagrindinės
tikslinės ţemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdţių specifikos patvirtinimo”.
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 61 „Dėl STR 2.06.01:1999
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Aplinkos ministro įsakymas: statinių kadastro ir apskaitos metodika.
21. Ţemės sklypų pagrindinės tikslinės ţemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdţių
specifikacija.
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2. Esama būklė.
Esamas ţemės sklypas, plotas- 1,3491 ha, Baublių kaime, Ukmergės rajone. Sklypo
kadastrinis Nr. 8150/0001:524 Rečionių k.v. Savininkai- Raimondas Misiulis, bendra jungtinė
sutuoktinių nuosavybė su Neringa Dirmiene.
Ukmergės rajono bendrajame plane patvirtintame 2008. gruodţio 17d. planuojama
teritorija yra rekreacinėse teritorijose, R1, aktyvios ir pasyvios rekreacijos teritorijoje (pridedamas
bendrojo plano fragmentas). Šioje teritorijoje leidţiama statyti iki 2 aukštų gyvenamuosius arba
viešuosius pastatus. Šioje teritorijoje pagal bendrąjį planą galimi sklypų naudojimo būdai ir
pobūdţiai: miškų, ţemės ūkio, kito pobūdţio. Galima statyti golfo laukus, hipodromus,
motodromus, autodromus, tirus, šaudyklas, aikštynus, rekreacijos objektų pagalbiniai statiniai,
vasarnamiai, viešbučiai (moteliai), pramogų paslaugų pastatai, įrengiama inţinerinė infrastruktūra.
Sklype nėra pastatų.
Ţemės paskirtis- ţemės ūkio.
Ţemės naudojimo apribojimai sklypui: elektros linijų apsaugos zona, ţemės sklype
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, vandens telkinių apsaugos
juostos ir zonos, kelių apsaugos zonos.
Teritorijos reljefas ţemėjantis. Paviršiaus altitudė nuo 77,00 iki 68,00 absoliutinių
altitudţių.
Aukščių sistema – Baltijos, koordinačių sistema – LKS-94.
3. Sklypo gretimybės
Sklypo riba plane 1-2-9-8 gretimo sklypo savininkai: Janina Mackonienė, Antanas
Mackonis, Neringa Dirmienė, Saulius Dirma. Ţemės sklypo kadastrinis Nr.
8150/0001:523.
Sklypo riba plane 6-5-7 gretimo sklypo savininkai: Janina Mackonienė, Antanas
Mackonis, Neringa Dirmienė, Saulius Dirma. Ţemės sklypo kadastrinis Nr.
8150/0001:525.
Sklypo riba plane 1-6 ţemės sklypo gretimybė VŢF- Kurėnų eţero pakrantė.
Sklypo riba plane 7-10-8 ţemės sklypo gretimybė VŢF- rajoninės reikšmės kelias.
4. Teritorijos planavimo sprendiniai
Pagrindinis darbo tikslas – padalinti sklypą į du sklypus ir pakeisti
padalintų sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį į kitą. Ukmergės rajono bendrajame plane
planuojama teritorija randasi rekreacinės paskirties teritorijoje.
Padalinto sklypo (plane sklypo Nr.1, plotas-0,6745ha) naudojimo būdą pakeisti į
rekreacinę teritoriją, naudojimo pobūdį pakeisti į ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos
(R1). Šalia sklypo yra Kurėnų eţeras (~85ha). Pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo aprašą 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98, 5.1.1.
punktą nustatoma 5m pločio paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta. Sklypuose
pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo aprašą
2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98, 9.2 punktą, nustatoma paviršinio vandens telkinio
apsaugos zona - 200m nuo eţero pakrantės. Planuojamas sklypas yra Baublių kaime
(gyvenvietėje), todėl statyti naujus pastatus galima nearčiau kaip 100m iki vandens telkinio kranto
linijos. Detaliajame plane sklype Nr.1 yra numatomi vietiniai vandens ėmimo įrenginiai.
Detaliajame plane sklype Nr.1 yra numatomi vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kadangi
miestelyje ir šalia planuojamo sklypo nėra centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.
Atskirto sklypo Nr.2 naudojimo būdą pakeisti į atskirųjų ţeldynų teritorijas, naudojimo
pobūdį pakeisti į rekreacinės paskirties ţeldynų teritoriją (E1). Atskiriesiems ţeldynams
suformuojamas 50% nuo bendro sklypo ploto t.y. 0,6746 ha dydţio sklypas. Įvertinus esamą
padėtį, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nuostatas, planavimo tikslus, planavimo
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organizatoriaus aprobuotą planuojamos teritorijos koncepciją, konkretizuojami detaliojo plano
sprendiniai:
Sklypas Nr. plane - 1
Sklypo plotas – 0,6745 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis) –R- rekreacinė teritorija.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis - R1- ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos
Leistinas pastato aukštis (metrais) – 8,0 m.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas – 16%.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo intensyvumas – 0,4.
Ţeldynų plotas nuo viso sklypo ploto (%) – 40%.
Sklypas Nr. plane - 2
Sklypo plotas – 0,6746 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – atskirųjų ţeldynų teritorijos.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis - E/E1- rekreacinės paskirties ţeldynų.
Ţeldynų plotas nuo viso sklypo ploto (%) – 100%.

Visuose sklypuose:
Inţinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos sklypuose, statomų pastatų eksploatacijai, statybos vykdomos ţemės sklypų
savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai inţinerinės infrastruktūros teritorijose ir ne sklypų
ribose sutarčių pagrindu sprendţiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
5. Privaţiavimai
Sklypas randasi šalia rajoninės reikšmės kelio. Į sklypą Nr.2 numatomas įvaţiavimas
iš rajoninės reikšmės kelio įrengus naują pralaidą ties grioviu.
Į sklypą Nr.1 įvaţiavimas planuojamas iš rajoninės reikšmės kelio, įrengus naują
pralaidą ties grioviu, ir per sklype Nr.2 numatomą servitutą.
6. Vandens tiekimas
Buitiniam vandens vartojimo poreikiui (0,1m3/h, 0,4m3/d) projektuojamame sklype
Nr.1 vanduo bus imamas iš šachtinio šulinio arba artezinio gręţinio kaip nurodyta UAB
„Ukmergės vandenys“ pateiktose sąlygose Nr.514/11. Detaliajame plane yra numatomi vietiniai
vandens ėmimo įrenginiai, numatant galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų jei
tik jie bus įrengti. Maţiausias leistinas sanitarinis atstumas nuo šachtinio šulinio iki namo- 5m.
Sklype Nr. 2 vandentiekio tinklai ir įrenginiai neplanuojami.
7. Buitinių nuotekų nuvedimas
Atsiţvelgiant į tai kad šiuo metu Baublių kaime ir greta planuojamo sklypo nėra
centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, buitinių nuotekų valymui, kurių kiekiai bus 0,1m3/h,
0,4m3/d, projektuojamame sklype Nr.1 numatoma įrengti biologinį nuotekų valymo įrenginį, kaip
nurodyta UAB „Ukmergės vandenys“ pateiktose sąlygose Nr.514/11. Vadovaujantis nuotekų
tvarkymo reglamento 10 punktu, nuotekų išleidimui pasirenkamas maţiausiai jautrus aplinkai
priimtuvas, t.y. išvalytos nuotekos filtracijos būdu bus įterpiamos į gruntą. Nuotekų valymo
įrenginys uţtikrina organinių teršalų išvalymo efektyvumą: BDS5-97,2%; ChDSchr-88,1%;
Skendinčios medţiagos- 94,0%. Buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai bus projektuojami
ir įrengiami pastato techninio projekto stadijoje. Maţiausias leistinas sanitarinis atstumas nuo
vietinės nuotekų valyklos iki namo- 8m. Atsiradus galimybei prisijungti prie centralizuotų nuotekų
surinkimo tinklų, bus prisijungta prie jų.
Sklype Nr. 2 buitinių nuotekų tinklai ir įrenginiai neplanuojami.
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8. Elektros energijos tiekimas
Šiuo metu sklype yra 10 kV elektros oro linija. Šiai linijai nustatoma 10m į abi
puses nuo kabelio apsaugos zona. Į sklypą yra atvestas 0,4 kV elektros kabelis ir pastatyta elektros
apskaitos spinta. Iki sklypo Nr.1 numatomas poţeminis elektros kabelis per sklype Nr.2 esantį
servitutą.
9. Dujų tiekimas
Į sklypus dujotiekio tinklai neprojektuojami.
10. Atliekų išveţimas
Buitinės atliekos bus rūšiuojamos patalpose, sudedamos į maišus ir nunešamos į
numatytą įrengti aikštelę buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti. Buitinių atliekų išveţimui bus
sudaryta sutartis nuolatiniam atliekų išveţimui su atliekas išveţančia ir tvarkančia įmone.
11. Aplinkos apsauga, higiena
Pagal 2007 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų
patvirtinimo“ nustatomas ţeldynų plotas 50% nuo planuojamos teritorijos ploto. Dalinamo sklypo
plotas 13491 m². Sklypas dalinamas į du sklypus. Sklypas Nr.1-6745 m2. Sklypas Nr.2-6746
skiriamas įrengti atskiriesiems ţeldynams.
Sklype Nr.1 (kurio plotas 6745m2), nenumatoma veikla, kenksminga supančiai
aplinkai. Rekreacinės paskirties objektas numatytoje uţstatyti teritorijoje supančiai aplinkai
ţalingos įtakos neturės. Sklype numatoma statyti savininko asmeninėms reikmėms skirtą
rekreacinės paskirties statinį, kuriam bus ruošiamas techninis projektas. Jokia rekreacinė
komercinė veikla nebus vykdoma. Medţių kirtimas nenumatomas. Numatomas medţių sodinimas
laisvuose nuo uţstatymo plotuose. Detaliajame plane, sklype Nr.1 uţstatyti leidţiama teritorija yra
atitraukta 100 metrų nuo vandens telkinio kranto linijos. Nustatoma vandens telkinių apsaugos
zona 200 metrų nuo eţero kranto linijos. Sklype numatomas priklausomųjų ţeldynų norma
(plotas) – 40% nuo viso sklypo ploto.
Visame sklype Nr. 2 (kurio plotas 6746m2) pagal gamtinio karkaso nuostatų
(2007 m. 02mėn. 14 d. įsakymu Nr. D1-96) reikalavimus, bus įrengiamas atskirasis ţeldynas.
12. Planuojamos teritorijos naudojimo rėţimas ir pagrindiniai rodikliai
PAGRINDINĖ
TIKSLINĖ
ŽEMĖS
NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Kitos paskirties
žemė

Kitos paskirties
žemė

NAUDOJIMO BŪDAS
_________
POBŪDIS

MAKSIMALU
SKLYPO
S
SKLYPO ŽYM.
PLOTAS, UŽSTATYMO
NNR. IND.
M²
TANKUMAS
PROC/M²

Rekreacinės teritorijos
_________
Ilgalaikio (stacionaraus)
poilsio pastatų statybos

1

2
R/R1

Atskirųjų želdynų teritorijos
_________
Rekreacinės paskirties
želdynų

6745

16%

2
2

E/E1

6746

-

KITI REIKALAVIMAI

Žemės naudojimo apribojimai:
XXIX. Vandens telkinių apsaugos
zonos ir juostos -0,6745 ha.
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos
bei įrenginiai-0,5295 ha.
Mažiausias leistinas sanitarinis
atstumas nuo vietinės nuotekų
valyklos iki namo- 8m.
Mažiausias leistinas sanitarinis
atstumas nuo šachtinio šulinio iki
namo- 5m.
Žemės naudojimo apribojimai:
II. Kelių apsaugos zonos -0,0534 ha.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos 0,0838 ha.
XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos
bei įrenginiai-0,5296 ha.
XXIX. Vandens telkinių apsaugos
zonos ir juostos -0,2789 ha.
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13.
1.
2.
3.

4.

SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Raimondas Misiulis
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Remonto ir statybos projektas“ Vytauto 77, Ukmergė.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
ŢEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8150/0001:524, PLOTAS- 1,3491 ha) BAUBLIŲ K., UKMERGĖS R.
SAV. DETALUSIS PLANAS
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Bendrieji planai: : Ukmergės rajono bendrasis planas (patvirtintas Ukmergės raj. 2008-12-17 tarybos

sprendimu Nr. 7-222)
5.
6.
7.

8.

Specialieji planai: Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Status quo situacija: Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Padalinti sklypą į du sklypus ir pakeisti sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį iš ţemės ūkio paskirties
į kitą. 50% planuojamos sklypo atskirti sklypą atskiriesiems ţeldynams įveisti. Likusią sklypo dalį - pakeisti
naudojimo būdą į rekreacines teritorijas, naudojimo pobūdį pakeisti į ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų
statybos. Apibrėţti sklypo uţstatymo galimybes, charakterį ir mastus, nustatyti teritorijos tvarkymo rėţimą.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Ţemės sklypas padalinamas į du sklypus. Sklypo Nr. 1 pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis keičiamą į kitą
paskirtį. Naudojimo būdas į rekreacines teritorijas, naudojimo pobūdis į ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastatų statybos. rekreacinės paskirties sklype numatoma uţstatymo zona naujam namui statyti.
Sklypo Nr. 2 pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis keičiamą į kitą paskirtį. Naudojimo būdas į atskirųjų
ţeldynų teritorijas, naudojimo pobūdis į rekreacinės paskirties ţeldynų. Jokia aplinkai ţalinga veikla

sklypuose nenumatoma. Sklypas randasi Baublių kaime. Sklypas ribojasi su Kurėnų eţero pakrante.
Vertinimo aspektai
9.

10.

Teigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Sprendinio poveikis:
Teritorijos vystymo darnai Suformuotų sklypų ribos,
ir (ar) planuojamai veiklos naudojimo būdas bei pobūdis
sričiai
turės teigiamos įtakos ilgalaikei
veiklai. Detaliuoju planu
įgyvendinami Ukmergės rajono
bendrojo plano sprendiniai
Ekonominei aplinkai
Iš vieno 1,3491 ha sklypo bus
suformuoti du maţesni sklypai.
Vienas rekreacinei veiklai, kitas
atskiriesiems ţeldynams įrengti
Socialinei aplinkai
Sprendinių įgyvendinimas turės
teigiamą ilgalaikį poveikį– bus
statomas rekreacinės paskirties
objektas, formuojamas atskirasis
ţeldynas
Gamtinei aplinkai ir
Įgyvendinant detaliojo plano
kraštovaizdţiui
sprendinius, gamta nebus
teršiama. Sprendiniai neigiamos
įtakos gamtiniai aplinkai ir
kraštovaizdţiui neturės.
Įrengiamas ţeldynas
Siūlomos alternatyvos poveikis:
Teritorijos vystymo darnai Nėra
ir (ar) planuojamai veiklos
sričiai
Ekonominei aplinkai
Nėra
Socialinei aplinkai
Nėra
Gamtinei aplinkai ir
Nėra
kraštovaizdţiui

Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis
Neigiamo poveikio teritorijos vystymo
darnai bei kultūros vertybių apsaugai
nenumatoma

Neigiamo poveikio ekonominei aplinkai
nenumatoma

Neigiamo poveikio socialinei aplinkai
nenumatoma.

Neigiamo poveikio gamtinei aplinkai bei
kraštovaizdţiui, urbanistikai ir
aplinkosaugai nenumatoma

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Projekto vadovė ___________ Birutė Kudţmienė
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13. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŢIUI
Detaliuoju planu esamas ţemės sklypas dalinamas į du sklypus ir keičiama jų
paskirtis iš ţemės ūkio į kitos paskirties. Sklypo Nr.1 naudojimo būdas keičiamas į rekreacinė
teritorija, pobūdis į ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Rekreacinės paskirties sklype
numatoma uţstatymo zona naujam pastatui statyti. Sklypo Nr.2 naudojimo būdas keičiamas į
atskirųjų ţeldynų teritorijas, pobūdis į rekreacinės paskirties ţeldynų. Visame sklype numatoma
įrengti atskirąjį ţeldyną. Detaliajame plane numatyti teritorijos planavimo sprendiniai oro kokybei
įtakos neturės. Sklype Nr.1 numatoma statyti vieną rekreacinės paskirties pastatą sklypo
savininko asmeninėms reikmėms. Sklype Nr.2 numatoma įrengti atskirąjį ţeldyną.
Planuojamuose sklypuose nėra paviršinių vandens telkinių. Rekreacinės paskirties
objektui planuojama įrengti vietinį vandens ėmimo įrenginį numatant galimybę prisijungti prie
centralizuotų vandentiekio tinklų kai tik jie bus įrengti.
Buitinėms nuotekoms numatomas biologinis nuotekų valymo įrenginys.
Gyvenvietėje atsiradus centralizuotiems buitinių nuotekų nuvedimo tinklams numatoma prie jų
prisijungti.
Dalinamas sklypas šiuo metu yra ţemės ūkio paskirties, tačiau ţemės ūkio veikla
jame vykdoma labai menkai. Sklype Nr.1 numatoma statyti rekreacinės paskirties pastatą
savininko asmeniniam naudojimui, apţeldinti laisvus plotus, priţiūrėti ir tvarkyti sklypo teritorija.
Sklype Nr. 2 bus įrengiamas atskirasis ţeldynas.
Planuojame sklype Nr.1 numatomas statyti rekreacinės paskirties pastatas savininkų
asmeniniam naudojimui neturės įtakos ekosistemoms ir biologinei įvairovei.
Ukmergės rajono bendrajame plane sklypas randasi rekreacinėse teritorijose, R1,
aktyvios ir pasyvios rekreacijos teritorijoje. Planuojamas sklypas yra Baublių kaimo teritorijoje.
Planuojamame sklype numatomas statyti rekreacinės paskirties pastatas savininko asmeniniam
naudojimui neturės įtakos kraštovaizdţio ekologinei pusiausvyrai, estetinei kokybei.
Sklypuose nėra kultūros paveldo objektų.
Projekto vadovė ___________ Birutė Kudţmienė
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