AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2014 08 06 . Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teritorijų
planavimo ir statybos skyriaus išduotais „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimais“ Nr. 58, UAB „Geosirus“ parengė žemės sklypo
formavimo ir pertvarkymo projektą. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP -239
Projekto rengimo iniciatoriai: žemės sklypo savininkai Aldona Usonienė, Vladislava
Sidorenkienė, Renė Čiukšienė
Projekto rengėjas: UAB „Geosirus‘, Vytauto g., 14, Ukmergė
Žemės sklypo adresas: Gedimino g. 58, Ukmergė
Pertvarkomo žemės sklypo kadastrinis nr.: 8170/0003:261
Projekto tikslas –kitos paskirties 0,5668 ha žemės sklypo (kad. Nr. 8170/0003:261),
padalijimas į tris atskirus kitos paskirties žemės sklypus ( atidalijant bendrosios dalinės
nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus)
Žemės sklypo paskirtis-kitos paskirties žemės
Naudojimo būdas –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Esama padėtis:
Iš šiaurės rytų pusės žemės sklypas ribojais privačiais žemės sklypais kad. Nr.
8170/0003:312 savininkai Violeta Grigaliūnienė ir Alvydas Grigaliūnas, 8170/0003:307
savininkė Ona Gansiniauskienė, žemės sklypu 8170/0003:272, kuri valdo Veronika
Eglinskienė, Saulius Eglinskas, 8170/0003:412 priklausančiu Kęstučiui Mikėnai ir
Veridijanai Mikėnienei, 8170/0003:411 – Rasai Ermolavičienei, 8170/0003:410 –Rimai
Padriezienei, Daivai Glasinksienei, 8170/0003:413 –Robertui Tamašauskui,
8170/0003:260 – Aldonai Tuškevičienei ir Evaldu Šimoniui
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis šiais
dokumentais
• 2014-08- 06 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo „ Nr.
58
• 2014- 07- 30 Nacionalinės žemės tarnybos Ukmergės skyriaus išduotais
„Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais“ Nr.
47RE-(14.47.42)-60
• Ukmergės miesto bendruoju planu (patvirtintu Ukmergės rajono tarybos 201108-31 Nr. 7-109
• STR2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“
• Leituvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12d nutarimas Nr. 343
„Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
Rengimo eiga:
Prieš pradedant rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, toliau
projektą , lauke buvo patikslinta turima kartografinė medžiaga. Buvo išnagrinėti visi
turimi dokumentai ir aplinkybės galinčios įtakoti rengiamo projekto sprendinius.
Žemės sklypui 8170/0003:261 kadastriniai matavimai atlikti 1996 sausio mėn.,

koordinačių sistema LKS-94. projekte buvo išskaičiuotos ir sutartiniais ženklais
pažymėtos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos ir plotai. Pertvarkomai teritorijai
bus naudojamas esamas privažiavimas iš Gedimino bei Tvenkinių gatvių.
Projektiniai sprendiniai:
Architektūrinius-planinius sprendinius sąlygoja Ukmergės miesto bendrojo plano
sprendiniai, o taip pat Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų
planavimo ir statybos skyriaus 2014 08 06 parengti „Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai“ Nr. 58 Iš žemės sklypo kad Nr.
8170/0003:0261 (plotas -0,5668ha) formuojami trys –Nr. „A“ -0,3528 ha ,Nr. ‚B“ 0,0970 ha ir „C“ -0.1170 ha
Žemės Skl. Nr.
8170/0003:261

Plotas (ha)
0,5668

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo pakirtįs. Būdas
Kitos paskirties žemė
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypai Nr. „A“ ,„B“ ir „C“ formuojami vadovaujantis sekančiais principais:
Žemės sklypas 8170/0003:261 dalijamas į tris dalis t.y. žemės sklypą „A“ kurio
plotas 0,3528 ha valdys nuosavybės teise Renė Čiukšienė, žemės sklypą „B“ , kurio
plotas 0,0970 valdys Aldona Usonienė, žemės sklypą „C“ , kurio plotas 0,1170 ha
valdys Vladislava Sidorenkeinė.
Žemės sklypas „A“ savininkė Renė Čiukšienė
Žemės sklype naujiems pastatams ar statiniams statyti reikalinga gauti statybą
leidžiantį dokumentą;. Bendras visų žemės sklype esančių pastatų užimamas žemės
plotas nustatomas vadovaujantis STR2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai““ ir neturi viršyti lentelėje nurodytų dydžių
Projektuojamo žemės
Projektuojamas maksimalus Projektuojamas maksimalus
sklypo Nr. „A“ plotas
užstatymo tankumas %
pastatų užimamas plotas
(kv.m.)
(kv.m.)
3528
20
705
Žemės sklypas „A“ tvarkymo ir naudojimo rėžimas
Žemės sklypas

Plotas(ha)

„A“

0,3528

Pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo pakirtįs. Būdas
Kitos paskirties žemė
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijos

Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
Kodas
Apribojimas
49
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Servitutai žemės sklypui „A“ –nenumatomi

Žemės sklypas „B“ , savininkė Aldona Usonienė
Žemės sklype naujiems pastatams ar statiniams statyti reikalinga gauti statybą
leidžiantį dokumentą;. Bendras visų žemės sklype esančių pastatų užimamas žemės
plotas nustatomas vadovaujantis STR2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai““ ir neturi viršyti lentelėje nurodytų dydžių
Projektuojamo žemės
sklypo Nr. „B“ plotas
(kv.m.)
970

Projektuojamas maksimalus
užstatymo tankumas %
25

Projektuojamas maksimalus
pastatų užimamas plotas
(kv.m.)
242

Žemės sklypas „B“ tvarkymo ir naudojimo rėžimas
Žemės sklypas

Plotas(ha)

„B“

0,0970

Pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo pakirtįs. Būdas
Kitos paskirties žemė
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijos

Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
Kodas
Apribojimas
49
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Servitutai žemės sklypui „B“ –nenumatomi

Žemės sklypas „C“ , savininkė Vladislava Sidorenkienė
Žemės sklype naujiems pastatams ar statiniams statyti reikalinga gauti statybą
leidžiantį dokumentą;. Bendras visų žemės sklype esančių pastatų užimamas žemės
plotas nustatomas vadovaujantis STR2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai““ ir neturi viršyti lentelėje nurodytų dydžių
Projektuojamo žemės
sklypo Nr. „B“ plotas
(kv.m.)
1170

Projektuojamas maksimalus
užstatymo tankumas %
25

Projektuojamas maksimalus
pastatų užimamas plotas
(kv.m.)
292

Žemės sklypas „C“ tvarkymo ir naudojimo rėžimas
Žemės sklypas

Plotas(ha)

„C“

0,1170

Pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo pakirtįs. Būdas
Kitos paskirties žemė
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijos

Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
Apribojimas
Kodas
49
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Servitutai žemės sklypui „C“ –nenumatomi

Pastatų inžinieriniai tinklai bus pajungti prie miesto tinklų, atsižvelgiant į tinklus
eksploatuojančių organizacijų reikalavimus.Kitų sąlygų ir veiklos apribojimų, kurie
būtų nustatyti patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais pertvarkomoje
teritorijoje nėra.
Derinimo eiga:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 09 18 Nutarimu Nr. 1079
„Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“
supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka –tai tokia
tvarka , kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų trukmė (iki 10 d.d.)( apie
specialiojo plano projektą neskelbiama vietos spaudoje, nerengiama vieša ekspozicija,
nešaukiamas viešas susirinkimas). Planavimo rengėjas apie supaprastintą tvarka
rengiamą specialųjį planą skelbia savivaldybės interneto tinklapyje ir raštu informuoja
planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos
gyvenamosios vietos adresais nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu teritorijų
planavimo dokumentu, arba su šiuo dokumentu supažindina asmeniškai. Projektas
suderintas supažindinat asmeniškai pasirašytinai sprendinių brėžinyje
Informacija apie rengiamą projektą paskelbta savivaldybės interneto svetainėje
www.ukmerge.lt

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Teritorijų planavimo dokumento
iniciatoriai
Teritorijų planavimo dokumento
rengėjas
Teritorijų planavimo dokumento
pavadinimas
Ryšys su planuojamai teritorijai
galiojančiais teritorijų planavimo
dokumentais

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar
vidutinės trukmės strateginio
planavimo dokumentais
Status quo situacija
Tikslas,kurio siekiam įgyvendinant
teritorijų planavimo sprendinius
Galimo sprendinių poveikio vertinimas
(pateikiamas apibendrintas poveikio
aprašymas ir įvertinimas)

Vertinimo aspektai

Renė Čiukšienė, Aldon Usonienė, Vladislava
Sidorenkienė
UAB „Geosirus“ matininkas Valentinas Tamuliūnas
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
2014-07- 24 Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
„ Nr. 13-1057
2014- 07- 30 Nacionalinės žemės tarnybos Ukmergės
skyriaus išduotais „Žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais“ Nr. 47RE(14.47.42)-60
2014-08-06 Ukmergės rajono savivaldybės teritorijų
planavimo ir statybos skyriaus išduotais žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo rengimo reikalavimais Nr. 58
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis
planas, patvirtintas rajono savivaldybės tarybos 2008 12
17 Nr. 7-222
Žemės sklypo formavimo pertvarkymo sprendiniai
padalijus sklypą neigiamo poveikio neturės
Padalinti kitos paskirties žemės sklypą į tris sklypus
nepabloginant ekologinių ir veiklos sąlygų kitiems žemės
sklypų naudotojams
Numatoma veikla sklypuose laikantis visų specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įvardintų sklypo formavimo ir
pertvarkymo sprendinių plane bei gamtos apsaugos ir
higienos reikalavimų . Dirvožemis , gruntiniai vandenys
bei paviršiniai vandenys nebus teršiami, bus išsaugotas
kraštovaizdis
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas
ilgalaikis poveikis)
(trumpalaikis,
ilgalaikis poveikis)

Sprendinio poveikis
Poveikio nebus
Teritorijų vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
Poveikio nebus
Ekonominiai aplinkai
Poveikio nebus
Socialiniai aplinkai
Poveikio nebus
Gamtiniai aplinkai ir kraštovaizdžiui
Siūlomos alternatyvos poveikis: Alternatyva nesiūloma
nenumatoma
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
nenumatoma
Ekonominiai aplinkai
nenumatoma
Socialiniai aplinkai
nenumatoma
Gamtiniai aplinkai ir kraštovaizdžiui

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
nenumatoma
nenumatoma
nenumatoma
nenumatoma

Išvada : žemės sklypo pertvarkymas suformuojant tris kitos paskirties žemės sklypus
neturės neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Matininkas

Valentinas Tamuliūnas

