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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Žemės sklypo, esančio Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., kad. Nr. 4117/0300:0715, plotas – 
0,5528 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parengtas vadovaujantis: 
 
• Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu; 
• Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu; 
• Lietuvos Respublikos Ūkininko ūkio įstatymu; 
• Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu;  
• Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu; 
• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu; 
• Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu;  
• Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu;  
• Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir 
Lietuvos Respublikos Aplinkos  ministro 2005-01-16 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40; 
• Žemėtvarkos planavimo dokumentų erdvinių objektų specifikacija, patvirtinta Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymu Nr. 
1P-(1.3.)-489; 
• Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-02-14 
įsakymu Nr. D1-96; 
• Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normomis ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) 
nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu 
Nr. D1-694; 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros taisyklių 
patvirtinimo“; 
• Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06 Nr. XIII-2166). 
• LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis; 
 
• Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-05-
28 įsakymu Nr. 48KPĮ-345-(14.48.124E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios 
ir planavimo tikslų nustatymo“;  
• Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto planavimo darbų programa; 
• Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, tarybos 2021-09-01 išduota „Melioracijos statinių ir 
melioruotos žemės išbraukimo iš apskaitos pažyma“  Nr. A33(1)-7433; 
• Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2021-06-29 išduotomis „Planavimo sąlygomis kaimo 
plėtros žemėtvarkos projektui rengti“ Nr. KPP-154-21; 
• Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendruoju planu, patvirtintu 2009-09-30 Tarybos 
sprendimu Nr. T3-323; 
• Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu 2014-12-17 
Tarybos sprendimu Nr.T3-571; 
• Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiuoju planu, patvirtintu 2011-05-27 
Tarybos sprendimu Nr.T3-193. 
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• Didžiosios Riešės kadastrinės vietovės žemės reformos projektu (papildytu 2021). 
• 2017 m. Žemės sklypo kad. Nr. 4117/0300:0354, Pašilių k., Riešė sen., Vilniaus r. sav. formavimo 
ir pertvarkymo projektas ZSFP-25772;   
• 2018 m. Žemės sklypo kad. Nr. 4117/0300:0355, Pašilių k., Riešė sen., Vilniaus r. sav. formavimo 
ir pertvarkymo projektas ZSFP-36985;  
 
• 2016 m. Žemės sklypo kad. Nr. 4117/0300:0353, Pašilių k., Riešė sen., Vilniaus r. sav. formavimo 
ir pertvarkymo projektas ZSFP-20908. 
• 2021-12-13 Žemės sklypo, esančio Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., kad. Nr. 
4117/0300:0715, topografine nuotrauka (UAB „Geodezijos ir miškotvarkos projektai“). 
  
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymu (aktuali redakcija 2018-07-16), žemės sklypo savininkų bei projekto 
iniciatorių vardai ir pavardės nenurodomi. 
 
1. ESAMA BŪKLĖ 
 
Iki 2017 m. 0,8600 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas kad. Nr. 4117/0300:0354, kurio 
naudojimo būdas buvo kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Žemės sklypas suformuotas atliekant 
kadastrinius matavimus. Planuojamą teritoriją sudaro 0,8600 ha, iš kurių žemės ūkio naudmenų 
plotas – 0,5339 ha, (iš jo: pievų ir natūralių ganyklų – 0,5339 ha), kita žemė – 0,2403 ha, kelių plotas 
– 0,1118 ha. 
Pagal Nekilnojamojo turto registro pažymėjimą planuojamai teritorijai buvo nustatyti tokie 
naudojimo apribojimai: 
- 2 Kelių apsaugos zonos – 0,0678 ha; 
- 21 žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 
0,2630 ha; 
- 63, 64 Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos – 0,0141ha; 
- 31 Natūralios (užliejamos ir sausminės) pievos bei ganyklos – 0,2012 ha. 
Sklype įregistruoti servitutai: 
- 206 Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) – 0,0346ha; 
- 114 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(viešpataujantis) – 0,0396 ha; 
- 114 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(viešpataujantis) – 0,0377 ha; 
- 214 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(tarnaujantis) – 0,0377 ha; 
- 214 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(tarnaujantis) – 0,0395 ha; 
- 214 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(tarnaujantis) – 0,0346 ha; 
Esami RC išraše įregistruoti servitutai išlieka ir nėra naikinami. 

 
Žemės sklypas kad. Nr. 4117/0300:0354, Pašilių k., Riešė sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir 
pertvarkymo projektu (ZSFP-25772), buvo padalytas į du ir daugiau sklypų, pakeista ir nustatyta 
žemės naudojimo paskirtis ir būdai. Suformuoti šie sklypai, nustatyti šie žemės sklypų privalomi 
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai: 
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skl. Nr. 354-1 – 0,1500 ha: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo paskirtis kita; būdas– vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Žemės sklypo naudojimo apribojimai: 
- 2 Kelių apsaugos zonos -0,0156 ha; 
Servitutai: 
- 218 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis 
daiktas) (S); 
- 114 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(viešpataujantis daiktas) (S); 
 
skl. Nr. 354-2 – 0,1500 ha: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo paskirtis kita; būdas– vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Žemės sklypo naudojimo apribojimai: 
- 2 Kelių apsaugos zonos -0,0161 ha; 
Servitutai: 
- 218 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis 
daiktas) (S); 
- 114 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(viešpataujantis daiktas) (S); 
 

skl. Nr. 354-3 – 0,5528 ha: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo paskirtis žemės ūkio; būdas– kiti 
žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 
Žemės sklypo naudojimo apribojimai: 
- 2 Kelių apsaugos zonos -0,0042 ha; 
- 21 žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai -
0,4198 ha; 
- 31 Natūralios (užliejamos ir sausminės) pievos bei ganyklos – 0,2012 ha. 
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\Servitutai: 
- 218 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas 
(viešpataujantis daiktas) (S); 
- 114 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(viešpataujantis daiktas) (S); 
 
skl. proj. Nr. 354-4 – 0,0332 ha: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo paskirtis kita; būdas– susisiekimo ir 
inžinierinių tinklų koridorių teritorijos. 
Žemės sklypo naudojimo apribojimai: 
- 2 Kelių apsaugos zonos -0,0332 ha; 
Servitutai: 
- 214 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus 
(tarnaujantis daiktas) (S) – 0,0332 ha; 
- 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
(S) – 0,0332 ha. 
 Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimai nuo vietinės reikšmės kelio ir suprojektuotais servitutais 
(pažymėtas grafiškai). 
 

 
Situacijos schema. ▬ planuojamas sklypas. 
 
Šiuo etapu perplanuojamas sklypas, kurio buvęs projektinis numeris 354-3.  
Nagrinėjama teritorija – 0,5528 ha dydžio žemės sklypas (kad. Nr. 4117/0300:0715), esantis 
Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, 
naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypas suformuotas padalijus 
daiktą, (Objektas – 0,8860 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas kad. Nr. 4117/0300:0354 
Didžiosios Riešės k.v., esantis Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.) atliekant kadastrinius 
matavimus. Matavimai vykdyti LKS 94 koordinačių sistemoje. 
 
Žemės naudmenas (įregistruotos VĮ Registrų centras) sudaro: 
0,5528 ha žemės ūkio naudmenos, iš kurių 0,5528 ha sudaro pievos ir natūralios ganyklos; 0,4198 ha 
sudaro nusausintos žemės. 
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Sklypui  nustatytos  šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
102. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,0042 ha. 
121. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos  (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 
0,4198 ha; 
131. Natūralios pievos ir ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,2012ha. 
 
Sklype įregistruotos, nustatytos ir nustatomos šios daiktinės teisės (servitutai): 
-Kelio servitutas (kodas 214) - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (tarnaujantis, esamas, siūlomas naikinti), plotas 0,0002 ha; 
-Servitutas (kodas 206) - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis, esamas, 
siūlomas naikinti), plotas 0,0002 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 214)  - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (tarnaujantis, esamas), plotas 0,0228 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 214)  - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (tarnaujantis, esamas), plotas 0,0363 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 114)  - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (viešpataujantis, esamas), plotas 0,0773 ha; 
-Servitutas (S4) (kodas106) - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis, 
esamas, siūlomas naikinti), plotas 0,0346 ha. 
-Kelio servitutas (S4) (kodas114)- teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, 
varyti galvijus (viešpataujantis, esamas, siūlomas naikinti), plotas 0,0346 ha. 
 
Anksčiau suplanuoti servitutai – 2017-05-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio 
(Vilniaus rajono) skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48SK-1488-(14.48.111.)  
 
Nagrinėjamoje teritorijoje Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų pastatų nėra.  
 
Pagal patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiųjų planą 
nagrinėjamos teritorijos pagrindinė dalis patenka į ūkinių miškų teritorijas, kur pagrindinė žemės 
naudojimo paskirtis nekeičiama, ir tik maža dalis - U1 zona, t. y. į planuojamą gyvenamųjų vietovių 
teritoriją.  
 
Planuojama teritorija tiesiogiai ribojasi su žemės ūkio ir kitos paskirties žemės sklypais, bet 
aplink esanti teritorija yra urbanizuojama. Pertvarkomo žemės sklypo pagrindinė dalis patenka į 
gamtinio karkaso teritoriją, nėra saugomoje ir ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose, nėra 
Nekilnojamojo kultūros paveldo erdviniame karkase. 
 
\Planuojamoje teritorijoje įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. 2021 
metais Pašilių kaimo dalyje buvo nurašyta žymi dalis melioracijos statinių ir melioruotos žemės 
plotai išbraukti iš apskaitos (Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, tarybos 2021-09-01 
išduota „Melioracijos statinių ir melioruotos žemės išbraukimo iš apskaitos pažyma“  Nr. A33(1)-
7433). Todėl specialiosios žemės naudojimo sąlygos (121) plotas sumažėjo. 
 
Pertvarkomas sklypas yra Pašilių kaimo rytiniame kampe, netoli Vilniaus miesto administracinės 
ribos, iki Santariškių transporto žiedinės sankryžos bet kuria kryptimi ir bet kuria gatve apie 13 km. 
Iš visų pusių sklypas ribojasi su privačiais sklypais, šiaurės rytinį pakraštį riboja melioracijos griovys 
G(P), kuris surinktus paviršinius ir gruntinius vandenis neša į pietryčiuose tekančią Neries upę ties 
Europos parku. 
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Melioracijos grioviui šiaurės rytiniame pakraštyje nuo šlaito briaunos nustatyta 15 metrų griovio 
apsaugos juosta. 
 
Sklypas pagal paskirtį nenaudojamas,  jame vyrauja pievos ir natūralios ganyklos.  
Sklypas žemėjantis į ŠR, altitudės nuo 149,6 iki 140,9 pagal aukščių sistemą LAS07. 
 
Į planuojamą teritoriją patenkama iš IIIv kategorijos kelio, (15 m pločio RL) Sidabražolių gatvės (VL 
9947) per servitutinius pravažiavimus.  
 
2021 metų Didžiosios Riešės kadastro vietovės žemėtvarkos projekte nagrinėjama teritorija sklypais 
nesuformuota, o artimiausias privažiavimas – III v kategorijos keliu, (15 m pločio RL) Sidabražolių 
gatve (VL 9947), iš pietvakarių pusės. 
 

 
2 pav. Ištrauka iš Didžiosios Riešės kadastrinės vietovės žemės reformos projekto (2021).  
▬ planuojamas sklypas  
 
Greta sklypo centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų nėra. Pagal Vilniaus rajono 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, planuojamas sklypas 
nepatenka į viešojo vandens tiekimo teritoriją.  
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3 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano. ▬ planuojamo sklypo vieta 
 
 
2. PERTVARKOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAS  
 
Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą. 
Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko 
sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalį (dalis), kurioje (kuriose) galima numatoma 
statyba), suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, 
šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 
 
Teritorijoje neplanuojama ūkinė veikla, įrašyta į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedus, todėl neatliekamos atitinkamos poveikio 
gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinimo procedūros, nenumatomos priemonės 
antropogeniniam poveikiui kompensuoti, gamtiniam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti 
ar atkurti. Ūkyje planuojama veikla – kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas. 
 
Projekto sprendiniai neprieštarauja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui. Pagal 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialųjį planą pertvarkomas sklypas patenka 
į Z3 zoną – intensyvaus ūkininkavimo žemės ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zoną. 
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4 pav. Ištrauka iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano. 
 ▬ planuojamas sklypas 
 
Žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parengtas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 
ir LR aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo 
taisyklėmis. 
 
Šiuo projektu suplanuota žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos 
ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalį, kurioje galima statinių statyba), 
tinkslinamos anksčiau nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
Ūkininko sodybos statinių vieta suplanuota 0,1587 ha ploto sklypo dalyje, įvertinus melioracijos 
griovio priežiūros juostą, melioracijos įrenginių vietą, apsisukimo aikštelę. Planuojamoje ūkininko 
sodybos vietoje galima vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų statyba.  
Griovys yra laikomas užstatyta teritorija (plotas sklype sudaro 0,0436 ha). Suminis užstatytos 
teritorijos (naudmena) plotas sudaro 0,2023 ha. 
 
Ūkininko sodybos statybos riba suplanuota ne mažesniu nei 3 m atstumu nuo sklypo ribų. 
Įvažiavimas/išvažiavimas suplanuotas vienas, iš Sidabražolių gatvės. 
 
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji 
pastatai" priedo Nr.9 p.1, žemės ūkio paskirties žemės sklype ūkininko sodyboje namo užimamas 
žemės plotas neturi viršyti 1000 m2, o bendras užstatymo tankis 50 %. Projekte pastatų vieta nėra 
konkretizuota, todėl užstatymo tankis neskaičiuojamas. 
 
Sklypas kad. Nr. 4117/0300:0715, plotas – 0,5528ha  
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai. 
Žemės naudmenas sudaro: 0,2913 ha žemės ūkio naudmenos, iš kurių 0,2913 ha sudaro pievos ir 
natūralios ganyklos, 0,2023 ha užstatyta teritorija, 0,0592 ha sudaro servitutiniai keliai. 0,2278 ha 
sudaro nusausintos žemės. 
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 5 pav. esamų melioracijos įrenginių apsaugos zonos 
 
Sklypui nustatomos/tikslinamos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
102. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,0042 ha. 
121. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos  (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 
0,2278 ha; 
131. Natūralios pievos ir ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,2012ha; 
152. Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis 
skirsnis), plotas 0,3887 ha. 
 
Sklype įregistruotos, nustatytos ir nustatomos šios daiktinės teisės (servitutai): 
-Kelio servitutas (kodas 214) - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (tarnaujantis, esamas, siūlomas naikinti), plotas 0,0002 ha; 
-Servitutas (kodas 206) - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis, esamas, 
siūlomas naikinti), plotas 0,0002 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 214)  - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (tarnaujantis, esamas), plotas 0,0228 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 214)  - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (tarnaujantis, esamas), plotas 0,0363 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 114)  - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (viešpataujantis, esamas), plotas 0,0773 ha; 
-Servitutas (S4) (kodas106) - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis, 
esamas, siūlomas naikinti), plotas 0,0346 ha. 
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-Kelio servitutas (S4) (kodas114)- teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, 
varyti galvijus (viešpataujantis, esamas, siūlomas naikinti), plotas 0,0346 ha. 
Anksčiau suplanuoti servitutai – 2017-05-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio 
(Vilniaus rajono) skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48SK-1488-(14.48.111.)  
 
-Servitutas (s218) - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis, esamas, 
siūlomas), plotas 0,0332 ha; 
-Kelio servitutas (kodas 115) - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku 
(viešpataujantis, esamas, siūlomas), plotas 0,0332 ha; 
Suplanuoti 2018 m. Žemės sklypo kad. Nr. 4117/0300:0355, Pašilių k., Riešė sen., Vilniaus r. sav. 
formavimo ir pertvarkymo projektas ZSFP-36985. 
 
Į planuojamą teritoriją patenkama iš IIIv kategorijos kelio, (15 m pločio RL) Sidabražolių gatvės (VL 
9947) per servitutinius pravažiavimus. Vidaus kelias (3,5 m pločio) užbaigiamas akligatviu su 
apsisukimo aikštele. 
 

Normatyvinis automobilių stovėjimo skaičius numatomas sklypo ribose vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" reikalavimais ir nustatomas 
techninio projekto stadijoje. 
 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos tikslintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymu (2019-06-06 Nr. XIII-2166). 
 
Pastaba. Privažiavimo keliai nuo esamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ar valstybinės reikšmės 
kelių įrengiami sklypų savininkų lėšomis, o juos sugadinus, atstatomi sklypų savininkų lėšomis. 
Pasikeitus sklypų savininkams, šiuos įsipareigojimus perima nauji žemės sklypų savininkai. 
 
Parengta kelio privažiavimo schema nuo pagrindinio kelio iki sklypo ribos (eismo organizavimo 
schema).  
 
Rengiant statinių techninius projektus užtikrinti "Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus" 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07, įsakymas 
Nr.1-338); vadovautis "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 
taisyklėmis" (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02-22, 
įsakymas Nr.1-66). 
 
Konkretus teritorijos aprūpinimas inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis ir jų vietos 
nustatomi statinių techninio projekto sprendiniais. 
 
Trečiųjų šalių interesai nebus pažeisti. 
 
 
3. PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 
                             
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nekeičiama. Suplanuota ūkininko sodybos 
vieta užima 0,1592 ha, todėl atitinkamai sumažės žemės ūkio naudmenų plotas. Įrengus sodybą 
pagyvės kraštovaizdis, bus tvarkoma ir nuolat puoselėjama aplinka.  
Sklypas, kuriam rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, yra urbanizuojamojoje teritorijoje.  
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Projekto sprendiniai neprieštarauja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui. 
Konkretus teritorijos aprūpinimas inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis nustatomas 
statinių techninio projekto sprendiniais. 
Įgyvendinus kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius, gamtinės aplinkos kokybė nenukentės, 
kraštovaizdžio struktūra ir ekologinė pusiausvyra pasikeis nežymiai.  
 
Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai teigiamas.  
Prognozuojama, kad įkūrus ūkininko sodybą: bus sukurtos palankios sąlygos ūkininkavimui; gretimų 
sklypų konkurencingumas padidės; bus pagerinta gyvenamosios aplinkos kokybė; sodybos plėtra 
vyks subalansuotai; suplanuotos teritorijos plėtra vyks pagal poreikį ir galimybes, o ne chaotiškai. 
 
Poveikis ekonominei aplinkai. 
Optimaliai parinkus sodybos vietą bus sudarytos palankiausios sąlygos produktyvaus ūkio plėtojimui. 
Bus plečiama socialinė aplinka, infrastruktūra, gerės gyventojų gyvenimo sąlygos ir aplinkos kokybė. 
 
Poveikis socialinei aplinkai. 
Gerės darbo sąlygos, bus išspręsta gyvenamojo būsto problema, daugės kaimo gyventojų skaičius. 
 
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 
Įkūrus ūkininko sodybą, bus išlaikytas vienkieminio kaimo vaizdas. Laikantis statybų 
reglamentuojančių teisės aktų aplinkos taršos padidėjimas bus nežymus. Racionaliai suplanuota 
sodyba neturės žalingo poveikio kraštovaizdžiui. Estetiniu atžvilgiu svarbi teritorija bus tvarkoma 
vadovaujantis darnaus vystymosi principais, atsižvelgiant ir derinant tarpusavyje ekologinius, 
kultūrinius ir estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus. 
 
 
4.PROJEKTO VIEŠINIMAS 

 
Informacija apie rengiamą žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektą skelbiama Žemėtvarkos 
planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS). Skelbime nurodyta, kad 
susipažinti su rengiamu žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus 
galima ŽPDRIS adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPŽP-89910. 

 
 

PV  Daiva  Jonikienė   
 
 


