AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji dalis
Pagrindinis darbo tikslas – padalinti ţemės sklypą į keturis sklypus, pakeisti
pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį (iš ţemės ūkio į kitos paskirties), būdą ir pobūdį (į
gyvenamąsias teritorijas, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti
reglamentus.
Planuojama vadovautis:
1. Teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 20-231.
2. Planavimo uţduotimi.
3. Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti reg. Nr. 18s.
4. Planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti, reg. Nr. 18.
5. Techninėmis sąlygomis UAB „Ukmergės vandenys“ Nr. 686/12.
6. Techninėmis sąlygomis AB „RST“ Nr. 47260/12/121.
7. Aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygomis Nr. VR-4.2-461.
8. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 44/296536.
9. Ţemės sklypo planu M 1:1000.
10. V.Į. Registrų centro paţyma apie sklypo gretimybes
11. Kadastro ţemėlapio ištrauka 1:2000.
12. Toponuotrauka, atlikta UAB „Geodarbai“ Į.“ 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.
Esama teritorija- 0,9422 ha, Samantonių kaime, Ukmergės rajone. Sklypo kadastrinis
Nr. 8182/0005:299 Veprių k.v.
Ţemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Kadastro duomenų
nustatymo data: 2010-02-26. Sklypo koordinačių sistema- LKS-94. Teritorijos reljefas lygus,
paviršiaus altitudė 82,01-83,02 absoliutinių altitudţių.
Šiuo metu sklype nėra pastatų.
Ţemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- ţemės ūkio.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – kiti ţemės ūkio paskirties sklypai.
Esamos nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos:
XXI- Ţemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai;
Ukmergės rajono bendrajame plane patvirtintame 2008. gruodţio 17d. planuojama
teritorija yra nekategorizuotose gyvenamosiose teritorijose U.7 esamų kaimų teritorijoje, kurioje
gyvenamųjų, sodybų ir jų priklausinių statyba vykdoma pagal detaliuosius sklypų planus
(pridedamas bendrojo plano fragmentas). Šioje teritorijoje maksimalus gyvenamųjų uţstatymo
intensyvumas sklype – 1,5. Maksimalus gyvenamųjų namų aukštingumas 2a.
3. Sklypo gretimybės
Sklypo riba plane 3-8-14 gretimo sklypo savininkas Irmantas Ginatas ţemės sklypo
kadastrinis Nr. 8182/0005:288.
Sklypo riba plane 14-15 ţemės sklypo gretimybė VŢF, Klevų gatvė.
Sklypo riba plane 15-6-7-11-12 ţemės sklypo gretimybė VŢF, pravaţiavimas.
Sklypo riba plane 12-13 gretimo sklypo savininkas Vaclovas Gvozdas ţemės sklypo
kadastrinis Nr. 8182/0005:261
Sklypo riba plane 13-10-5-1 gretimo sklypo savininkė Vladė Stulpinienė ţemės
sklypo kadastrinis Nr. 8182/0005:303
Sklypo riba plane 1-2 gretimo sklypo savininkai Antanas Tatarėlis, Irena Stočkienė,
Anelytė Kazakevičienė, Sata Skapienė, Antanas Tatarėlis ţemės sklypo kadastrinis
Nr. 8182/0005:175.
Sklypo riba plane 2-3 gretimo sklypo savininkas Stasio Sakalausko ţemės sklypo
kadastrinis Nr. 8182/0005:394.
4. Teritorijos planavimo sprendiniai
Pagrindinis detaliojo plano tikslas- padalinti ţemės sklypą į keturis sklypus, pakeisti
pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį (iš ţemės ūkio į kitos paskirties), būdą ir pobūdį (į
gyvenamąsias teritorijas, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), nustatyti
reglamentus. Apibrėţti sklypo uţstatymo galimybes, charakterį ir mastus, nustatyti teritorijos
tvarkymo rėţimą. Suplanuoti įvaţiavimus į sklypus, nustatyti reikalingus servitutus. Išnagrinėti
inţinerinių tinklų prisijungimo galimybes. Įvertinus esamą padėtį, galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų nuostatas, planavimo tikslus, konkretizuojami detaliojo plano sprendiniai:
Sklypo Nr. plane - 1
Sklypo plotas – 0,2200 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 8,0 m.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas – 21%.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo intensyvumas – 0,8.
Ţeldynų plotas nuo viso sklypo ploto – 25%.
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Sklypo Nr. plane - 2
Sklypo plotas – 0,2322 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 8,0 m.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas – 21%.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo intensyvumas – 0,8.
Ţeldynų plotas nuo viso sklypo ploto – 25%.
Sklypo Nr. plane - 3
Sklypo plotas – 0,2600 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 8,0 m.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas – 19%.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo intensyvumas – 0,8.
Ţeldynų plotas nuo viso sklypo ploto – 25%.
Sklypo Nr. plane - 4
Sklypo plotas – 0,2300 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Leistinas pastatų aukštis statant gyvenamąjį namą (metrais) – 8,0 m.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas – 21%.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo intensyvumas – 0,8.
Ţeldynų plotas nuo viso sklypo ploto – 25%.
.

Visuose sklypuose:
Inţinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos sklypuose, statomų pastatų eksploatacijai, statybos vykdomos ţemės sklypų
savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai sklypų ribose sutarčių pagrindu sprendţiami su
savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
5. Privažiavimai
Iš rytinėje sklypo pusėje, esančio pravaţiavimo bus patenkama į sklypą Nr. 1.
Sklypuose Nr. 2 ir Nr. 3 nustatomi servitutai S1 ir S2 kurių plotis 6 metrai pravaţiavimui iki
sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 įrengti. Pravaţiavimo pabaigoje servitutu S2 numatyta 12,5m x 12,5m dydţio
apsisukimo aikštelė.
6. Vandens tiekimas
Vandentiekis bus pajungiamas nuo Klevų gatvėje esančių vandentiekio tinklų,
pagal išduotas UAB „Ukmergės vandenys“ technines sąlygas Nr. 686/12.
7. Buitinių nuotekų nuvedimas
Atsiţvelgiant į tai kad šiuo metu Samantonių kaime ir greta planuojamo sklypo nėra
centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, buitinių nuotekų valymui numatomas biologinis valymo
įrenginys. Buitinės nuotekos iš sklypų Nr.2, Nr.3, ir Nr.4 bus nuvedamos į sklype Nr.1 numatomą
įrengti biologinį valymo įrenginį. Projektuojamame sklype Nr.1 numatoma įrengti biologinį
nuotekų valymo įrenginį, kaip nurodyta UAB „Ukmergės vandenys“ pateiktose sąlygose
Nr.686/12. Vadovaujantis nuotekų tvarkymo reglamento 10 punktu, nuotekų išleidimui
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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%. Numatomas buitinių nuotekų
kiekis – 3,2m3/parą. 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.
8. Elektros energijos tiekimas
Iki planuojamų sklypų bus atvestas poţeminis elektros kabelis nuo elektros pastotės
Nr. Uk-435. Nauja komercinė elektros apskaitos spinta bus pastatyta prie sklypo ribos, elektros
kabelio liniją numatant laisvoje valstybinėje ţemėje, kaip nurodyta techninėse sąlygose
(47260/12/121). Elektros kabelio įrengimui bus ruošiamas techninis projektas.
9. Dujų tiekimas
Į sklypus dujotiekio tinklai neprojektuojami.
10. Aplinkos apsauga, higiena
Planuojamoje teritorijoje nenumatoma veikla, kenksminga supančiai aplinkai.
Gyvenamosios paskirties objektai neigiamos įtakos neturės. Numatomas medţių sodinimas ir
ţeldynų įrengimas laisvuose nuo uţstatymo plotuose. Ţeldynų plotas nustatomas pagal LR
aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymą Nr. D1-694 patvirtintas ţeldynų plotų normas.
Gyvenamosios teritorijos, maţaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypams ţeldynų plotas 25%
nuo sklypo ploto. Statomų statinių zonos plotas sklype Nr.1 - 1105m², sklype Nr.2- 1262m²,
sklype Nr.3- 1485m², sklype Nr.4- 1293m². Ţeldynų plotai sklypuose: Nr.1 – 276m², Nr.2- 315m²,
Nr.3- 371,3m², Nr.4- 323m². Išsaugomi ir nekertami sklype esantys ir su sklypu besiribojantys
medţiai. Sklypo teritorija yra lygi, reljefo formų keitimas nenumatomas. Sklypo nuosavybės
dokumentuose įrašyta valstybei priklausančių melioracijos sistemų bei įrenginių apsaugos zonos,
tačiau rengiant detalųjį planą išsiaiškinta, kad melioracijos įrenginių sklype nėra. Todėl specialioji
naudojimo sąlyga panaikinama ir sklypams nenustatomas šis apribojimas.
11. Planuojamos teritorijos naudojimo rėžimas ir pagrindiniai rodikliai
PAGRINDINĖ
TIKSLINĖ
ŢEMĖS
NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Kita

Kita

Kita

Kita

NAUDOJIMO BŪDAS
_________
POBŪDIS

Gyvenamosios
teritorijos
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos
Gyvenamosios
teritorijos
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos
Gyvenamosios
teritorijos
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos
Gyvenamosios
teritorijos
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos

MAKSIMALUS
SKLYPO
SKLYPO ŢYM.
UŢSTATYMO
PLOTAS,
NNR.
IND.
TANKUMAS
M²
PROC/M²

1

2

3

4

G/G1 2200

G/G1 2322

G/G1 2600

G/G1 2300

21%

KITI REIKALAVIMAI
II.- Kelių apsaugos zonos - 0,0187
ha.
XLIX.-Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos

21%

XLIX.-Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos

19%

XLIX.-Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos

21%

XLIX.-Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos
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13. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
Detaliuoju planu sklypas padalinamas į keturis maţesnius sklypus ir keičiama sklypų
paskirtis iš ţemės ūkio į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos
pobūdţio teritorijas. Detaliajame plane numatyti teritorijos planavimo sprendiniai oro kokybei
įtakos neturės. Sklypuose numatomi statyti po vieną vienbutį gyvenamąjį namą.
Planuojamame sklype nėra paviršinių vandens telkinių. Sklypuose nenumatoma
veikla galinti įtakoti paviršinių ar poţeminių vandenų kokybę. Į gyvenamos paskirties objektus
planuojama atvesti vandentiekį iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Buitinėms nuotekoms
numatomi nuotekų surinkimo tinklai ir buitinių nuotekų valymo įrenginys, su galimybe prisijungti
prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, kai jie bus įrengti.
Planuojamas sklypas yra ţemės ūkio paskirties tačiau ţemės ūkio veikla jame nėra
vykdoma. Sklypuose numatoma statyti vienbučius gyvenamuosius namus, apţeldinti, priţiūrėti ir
tvarkyti sklypo teritorija.
Planuojamuose sklypuose numatomi statyti vienbučiai gyvenamieji namai neturės
įtakos ekosistemoms ir biologinei įvairovei.
Planuojamame sklype nėra saugomų gamtos vertybių.
Planuojamame sklype nėra rekreacijos objektų ar teritorijų.
Ukmergės rajono bendrajame plane sklypas randasi esamų kaimų U7 teritorijoje.
Planuojamuose sklypuose numatomi statyti vienbučiai gyvenamieji namai neturės įtakos
kraštovaizdţio ekologinei pusiausvyrai, estetinei kokybei.
Sklype nėra kultūros paveldo objektų.
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14. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Gediminas Ginatas
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Remonto ir statybos projektas“ Vytauto 77, Ukmergė.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
0,9422 ha (KAD.Nr. 8182/0005:299) ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS R., VEPRIŲ SEN.,
SAMANTONIŲ K. 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)
Specialieji planai: Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Status quo situacija: Sklypas šiuo metu nėra naudojamas pagal paskirtį, sklype nėra vykdoma jokia ţemės
ūkio veikla. Sklypas priklauso fiziniam asmeniui. Nepatvirtinus detaliojo plano, sklype nebūtų vystoma
jokia ţemės ūkio veikla.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Padalinti 0,9422 ha ţemės sklypą į keturis maţesnius sklypus. Pakeisti pagrindinę tikslinę naudojimo
paskirtį iš ţemės ūkio į kitą paskirtį, naudojimo būdą į gyvenamosios teritorijos, pobūdį į vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Ţemės sklypas padalinamas į keturis gyvenamos paskirties sklypus. Sklypuose numatomos uţstatymo zonos
naujiems vienbučiams gyvenamiesiems namams statyti. Sklype numatomas ţeldynų įveisimas. Sklypuose
25% teritorijos paliekama įrengti ţeldynams. Jokia aplinkai ţalinga veikla nenumatoma. Sklypas yra
Samantonių kaimo teritorijoje, Ukmergės rajone.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
ilgalaikis) poveikis
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 0,9422 ha sklypo bus
suformuoti keturi maţesni sklypai
gyvenamųjų namų statybai.
Socialinei aplinkai
Sklypas yra Samantonių kaimo
teritorijoje, naujų gyvenamųjų
namų atsiradimas turės teigiamos
įtakos socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir
Įgyvendinant detaliojo plano
kraštovaizdţiui
sprendinius, gamta nebus
teršiama. Gyvenamieji namai
sklypuose neigiamos įtakos
gamtiniai aplinkai neturės
Siūlomos alternatyvos poveikis:
Teritorijos vystymo darnai Nėra
ir (ar) planuojamai veiklos
sričiai

Ekonominei aplinkai

Nėra

Socialinei aplinkai

Nėra

Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdţiui

Nėra

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

Nebūtų sutvarkoma aplinka, toliau nebūtų
tvarkoma teritorija. Nebūtų įgyvendinami
Ukmergės rajono bendrojo plano
sprendiniai. Sklypas nebūtų naudojamas
pagal paskirtį.
Nevykdant veiklos nebūtų surenkami
mokesčiai į savivaldybės ir valstybės
biudţetą
Nesiplės kaimas, nedaugės gyventojų
skaičius
Planuojamas sklypas liktų netvarkomas ir
nepriţiūrimas

Projekto vadovė ___________ Birutė Kudţmienė
0,9422 ha (KAD.Nr. 8182/0005:299) ŽEMĖS
SKLYPO UKMERGĖS R., VEPRIŲ SEN.,
SAMANTONIŲ K. DETALUSIS PLANAS
57221
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