AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Rengiamas žemės sklypų, esančių Klaipėdos g. 36A, Ukmergė (žemės sklypo kad. Nr.
8170/0007:368, plotas 0,1970 ha, savininkas p. Paulius Misiūnas), Klaipėdos g. 36, Ukmergė
(žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:367, plotas 0,1000 ha, savininkas p. Paulius Misiūnas), L. Giros
g. 5, Ukmergė (žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:92, plotas 0,0789 ha, savininkė p. Nijolė
Gansiniauskienė), L. Giros g. 7, Ukmergė (žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:94, plotas 0,0818 ha,
savininkas p. Igoris Piskunovas), L. Giros g. 9, Ukmergė (žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:82,
plotas 0,0857 ha, savininkas p. Stanislovas Šalčiūnas), L. Giros g. 11, Ukmergė (žemės sklypo kad.
Nr. 8170/0007:84, plotas 0,0732 ha, savininkė p. Julija Kazlauskienė), L. Giros g. 13, Ukmergė
(žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:86, plotas 0,0727 ha, savininkai p. Vytautas Auglys ir p. Ramunė
Stanislava Auglienė) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas gretimų kitos paskirties,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypų ribų perdalijimas, kai žemės
sklypo dalys atidalijamos nesuformuojant atskirų sklypų, o sujungiamos su gretimais žemės
sklypais. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas remiantis „Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR žemės
ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (LR žemės
ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1).
Planavimo organizatoriai:
P. Paulius Misiūnas, gyv. Partizanų g. 70-42, Kaunas; p. Igoris Piskunovas, gyv. L. Giros g.
7, Ukmergė; p. Stanislovas Šalčiūnas, gyv. L. Giros g. 9, Ukmergė; p. Julija Kazlauskienė, gyv. L.
Giros g. 11, Ukmergė; p. Vytautas Auglys, gyv. L. Giros g. 13, Ukmergė; p. Ramunė Stanislavas
Auglienė, gyv. L. Giros g. 13, Ukmergė; p. Nijolė Gansiniauskienė, gyv. L. Giros g. 5, Ukmergė.
Planavimo rengėjas:
UAB „Geodarbai“, Basanavičiaus g. 4-3, Ukmergė.
Žemė s sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas remiantis šiais dokumentais:
•

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-16 įsakymu „Dėl žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ Nr. 13-1033.

•

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
2014-07-21 parengtais „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimais“ Nr. 54.

•

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-01 įsakymu „Dėl
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymo
Nr. 13-1033“ papildymo Nr. 13-1083.

•

2014-08-05 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus raštu „ Dėl 2014-07-21 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimų Nr. 54 1 punkto papildymo“.

•

Kadastro žemėlapio ištrauka M 1:2000.

•

Ukmergės miesto bendrojo plano fragmentu (patvirtintu Ukmergės rajono tarybos 2011-0831 sprendimu Nr. 7-109).

•

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo shema.
Planavimo tikslai:

Gretimų kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypų
ribų perdalijimas, kai žemės sklypo dalys atidalijamos nesuformuojant atskirų sklypų, o
sujungiamos su gretimais žemės sklypais.

Esamos padėties analizė
Sklypas Nr. 1, plotas – 0,1970 ha, savininkas Paulius Misiūnas.
Žemės sklypas Klaipėdos g. 36A, Ukmergė; plotas 0,1970 ha (kadastro Nr. 8170/0007:368)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. 2011-11-08 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Geodarbai“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos:
nėra.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis,
teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas) S2 – 226 m².
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai: nėra.
Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 44/1463038.
Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Sklypas Nr. 2, plotas – 0,1000 ha, savininkas Paulius Misiūnas.
Žemės sklypas Klaipėdos g. 36, Ukmergė; plotas 0,1000 ha (kadastro Nr. 8170/0007:367)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. 2011-11-08 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Geodarbai“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos: p.
VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0005 ha; p. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,0071 ha.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis,
teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) S2 – 226 m².
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai:
gyvenamasis namas 7A1m, ūkio pastatas 2I1m, garažas 3G1m, šulinys.

Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 44/1463036.
Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Sklypas Nr. 3, plotas – 0,0789 ha, savininkė Nijolė Gansiniauskienė .
Žemės sklypas L. Giros g. 5, Ukmergė; plotas 0,0789 ha (kadastro Nr. 8170/0007:92)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. 2007-06-06 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Turto apskaitos centras“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos: p.
VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0142 ha; p. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,0056 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0200
ha.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai:
gyvenamasis namas 1A1m, ūkinis pastatas 4I1ž, kiemo statiniai.
Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 81/8221.
Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Sklypas Nr. 4, plotas – 0,0818 ha, savininkas Igoris Piskunovas.
Žemės sklypas L. Giros g. 7, Ukmergė; plotas 0,0818 ha (kadastro Nr. 8170/0007:94)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų

pastatų teritorijos. 2007-06-06 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Turto apskaitos centras“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos: p.
VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0413 ha.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai:
gyvenamasis namas 1A1m, ūkinis pastatas 2I1m, ūkinis pastatas 3I1m, ūkinis pastatas 5I1m, kiemo
statiniai.
Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 98/13949.
Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Sklypas Nr. 5, plotas – 0,0857 ha, savininkas Stanislovas Šalčiūnas.
Žemės sklypas L. Giros g. 9, Ukmergė; plotas 0,0857 ha (kadastro Nr. 8170/0007:82)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. 2007-06-06 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Turto apskaitos centras“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos: p.
VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,0048 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0426
ha.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai:
gyvenamasis namas 1A1m, stoginė 2I1m, ūkinis pastatas 3I1m, kiemo statiniai.
Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 98/13951.

Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Sklypas Nr. 6, plotas – 0,0732 ha, savininkė Julija Kazlauskienė .
Žemės sklypas L. Giros g. 11, Ukmergė; plotas 0,0732 ha (kadastro Nr. 8170/0007:84)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. 2007-06-06 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Turto apskaitos centras“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos: p.
VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0426 ha.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai:
gyvenamasis namas 1A1m, ūkinis pastatas 3I1b, garažas 4G1b, kiemo statiniai.
Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 98/13953.
Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Sklypas Nr. 7, plotas – 0,0727 ha, savininkai Vytautas Auglys, Ramunė Stanislava Auglienė .
Žemės sklypas L. Giros g. 13, Ukmergė; plotas 0,0727 ha (kadastro Nr. 8170/0007:86)
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. 2007-06-06 žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje; kadastrinius
matavimus atliko UAB „Turto apskaitos centras“.
Vadovaujantis LR Vyriausybė s 1992 m. gegužė s 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dė l specialiųjų
žemė s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemė s sklypui nustatytos specialiosios sąlygos: p.
VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės

kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,0006 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0211
ha.
Žemė s sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Galiojantys planavimo dokumentai neriboja žemės sklypo planavimo galimybių – Ukmergės
miesto bendrajame plane, patvirtintame Ukmergės rajono tarybos 2011-08-31 sprendimu Nr. 7-109,
šiame sklype planuojama veikla – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba.
Žemė s sklype yra esami nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruoti pastatai:
gyvenamasis namas 1A1m, ūkio pastatas 4I1m.
Esami ir galimi pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: esamų pastatų rodikliai –
pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 98/13955.
Galimi pastatų rodikliai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovaujantis
aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai
gyvenamieji pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus
įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos
inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti
statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos. Statant aukštesnius pastatus, šis atstumas didinamas
0,5 m kiekvienam papildomam aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas gavus gretimo
sklypo savininko sutikimą raštu (STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“).
Teritorijos tvarkymo režimas:
Žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:368 dalys atidalijamos nesuformuojant atskirų sklypų, o
sujungiamos su gretimais žemės sklypais: dalis A – 0,0344 ha prijungiama prie žemės sklypo kad.
Nr. 8170/0007:367, dalis B – 0,0331 ha prijungiama prie žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:92, dalis
C – 0,0345 ha prijungiama prie žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:94, dalis D – 0,0370 ha
prijungiama prie žemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:82, dalis E – 0,0299 ha prijungiama prie žemės
sklypo kad. Nr. 8170/0007:84, dalis F – 0,0281 ha prijungiama prie žemės sklypo kad. Nr.
8170/0007:86.
Sklypas Nr. 2A, plotas – 0,1344 ha.
o Adresas: Klaipėdos g. 36, Ukmergė.
o Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
o Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
o Sklype esantys pastatai: gyvenamasis namas 7A1m, ūkio pastatas 2I1m, garažas 3G1m,
šulinys.
o Žemės sklypui taikomi apribojimai: p. VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0005 ha; p.
XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos –
0,0071 ha.
o Žemės sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Sklypas Nr. 3B, plotas – 0,1120 ha.
o Adresas: L. Giros g. 5, Ukmergė.
o Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
o Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

o Sklype esantys pastatai: gyvenamasis namas 1A1m, ūkinis pastatas 4I1ž, kiemo statiniai.
o Žemės sklypui taikomi apribojimai: p. VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0142 ha; p.
XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos –
0,0056 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0200 ha.
o Žemės sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Sklypas Nr. 4C, plotas – 0,1163 ha.
o Adresas: L. Giros g. 7, Ukmergė.
o Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
o Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
o Sklype esantys pastatai: gyvenamasis namas 1A1m, ūkinis pastatas 2I1m, ūkinis pastatas
3I1m, ūkinis pastatas 5I1m, kiemo statiniai.
o Žemės sklypui taikomi apribojimai: p. VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p.
LII – dirvožemio apsauga – 0,0413 ha.
Žemės sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Sklypas Nr. 5D, plotas – 0,1227 ha.
o Adresas: L. Giros g. 9, Ukmergė.
o Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
o Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
o Sklype esantys pastatai: gyvenamasis namas 1A1m, stoginė 2I1m, ūkinis pastatas 3I1m,
kiemo statiniai.
o Žemės sklypui taikomi apribojimai: p. VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p.
XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos –
0,0048 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0426 ha.
o Žemės sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Sklypas Nr. 6E, plotas – 0,1030 ha.
o Adresas: L. Giros g. 11, Ukmergė.
o Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
o Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
o Sklype esantys pastatai: gyvenamasis namas 1A1m, ūkinis pastatas 3I1b, garažas 4G1b,
kiemo statiniai.
o Žemės sklypui taikomi apribojimai: p. VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p.
LII – dirvožemio apsauga – 0,0426 ha.
o Žemės sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Sklypas Nr. 7F, plotas – 0,1008 ha.
o Adresas: L. Giros g. 13, Ukmergė.
o Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
o Žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
o Sklype esantys pastatai: gyvenamasis namas 1A1m, ūkio pastatas 4I1m.

o Žemės sklypui taikomi apribojimai: p. VI – elektros linijų apsaugos zonos – 0,0025 ha; p.
XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos –
0,0006 ha; p. LII – dirvožemio apsauga – 0,0211 ha.
o Žemės sklypui nustatyti servitutai: nėra.
Visuomenė informuota ir supažindinta su žemės sklypo planu, vadovaujantis Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079. Supaprastinta projektų
svarstymo procedūra taikoma teritorijų planavimo dokumentams, kurių planavimo organizatoriai
yra žemės savininkai arba valstybinės žemės patikėtiniai, ir jei projektų sprendinių brėžinys buvo
suderintas be pastabų. Supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų procese tvarka – tai tokia
tvarka, kai sutrumpinama viešumą užtikrinančių procedūrų trukmė (apie specialiojo plano projektą
neskelbiama vietos spaudoje, nerengiama vieša ekspozicija, nešaukiamas viešas susirinkimas).
Planavimo organizatorius, žemės savininkas apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį planą
skelbia savivaldybės interneto tinklapyje ir raštu informuoja planuojamos teritorijos kaimyninių
žemės sklypų valdytojus ir naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios ar buveinės adresais,
nurodydamas galimybę susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu arba su šiuo dokumentu
supažindina juos asmeniškai.
Žemės sklypai, kurie ribojasi su planuojama teritorija:
•

Skl. kad. Nr. 8170/0007:370 – Artūras Olšauskas;

•

Skl. kad. Nr. 8170/0007:364 – Jonas Jurkėnas;

•

Skl. kad. Nr. 8170/0007:363 – Nijolė Gansiniauskienė;

•

Skl. kad. Nr. 8170/0007:307 – Marijonas Smetona, Vilma Smetonienė;

•

Skl. kad. Nr. 8170/0007:46 – Česlovas Mazarauskas, Zofija Starkevičienė, Janina
Čatrauskienė, Alfonsas Mazarauskas.

Informacija apie pradėtą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą skelbiama
savivaldybės interneto tinklapyje. Kaimynai asmeniškai supažindinti su rengiamu projektu. Per
nustatytą laikotarpį jokių pastabų nebuvo.
Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimo vietovės lygmenų ir įvertinti rengiamo
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimą, galimą ilgalaikį ir/ar trumpalaikį poveikį
teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtiniai
aplinkai ir kraštovaizdžiui, yra atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Vertinimas vykdomas
vadovaujantis LR 2004-07-16 nustatymu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4228). Atliekant sprendinių
poveikio vertinimą atskirais aspektais pagal Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio
vertinimo tvarkos aprašo sprendinių vertinimo klausimyną galima numatyti ir prognozuoti, kaip
pasikeis įgyvendinus sprendinius.
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tislas: gretimų kitos paskirties, vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypų ribų perdalijimas, kai žemės sklypo dalys
atidalijamos nesuformuojant atskirų sklypų, o sujungiamos su gretimais žemės sklypais.
Poveikio aplinkai vertinimas
Pertvarkomi žemės sklypai nepatenka į kultūros paveldo, parkų, draustinių ar kitas
saugomas teritorijas. Suformuotuose žemės sklypuose ūkinė veikla neturi daryti neigiamo poveikio
aplinkai ir kraštovaizdžiui.
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Sprendinių poveikio vertinimas
Teritorijų planavimo dokumento organizatoriai: P. Paulius Misiūnas, gyv. Partizanų g. 70-42,
Kaunas; p. Igoris Piskunovas, gyv. L. Giros g. 7, Ukmergė; p. Stanislovas Šalčiūnas, gyv. L.
Giros g. 9, Ukmergė; p. Julija Kazlauskienė, gyv. L. Giros g. 11, Ukmergė; p. Vytautas Auglys,
gyv. L. Giros g. 13, Ukmergė; p. Ramunė Stanislavas Auglienė, gyv. L. Giros g. 13, Ukmergė;
p. Nijolė Gansiniauskienė, gyv. L. Giros g. 5, Ukmergė.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Geodarbai“ direktorius Algis Bagdonas, matininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2RFP-554, išduotas 2010-04-08
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Status quo situacija: ekologinė situacija pastovi.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
gretimų kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemės sklypų ribų
perdalijimas, kai žemės sklypo dalys atidalijamos nesuformuojant atskirų sklypų, o
sujungiamos su gretimais žemės sklypais.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas):
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas
ilgalaikis) poveikis
(trumpalaikis, ilgalaikis
poveikis)
Sprendinio poveikis:
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
Teigiamas, ilgalaikis
planuojamai veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Racionalumas naudojimo
–
atžvilgiu
Socialinei aplinkai
–
–
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Įtakos neturės
–
Siūlomos alternatyvos poveikis:
Nesiūloma
Nesiūloma
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
–
planuojamai veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
–
–
Socialinei aplinkai
–
–
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Projekto autorius

Algis Bagdonas

