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PRATARMĖ
Žemėtvarka, kaip savarankiška veiklos sritis, susiformavo tuomet, kai buvo pradėta žemės valdas žymėti matavimo ženklais ir rengti
dokumentus, aprašančius arba grafiškai vaizduojančius žemės sklypų
išsidėstymą. Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama pertvarkyti žemės nuosavybės santykius, žemės reformos metu sudaryti organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti,
garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisinę
apsaugą. Politinė žemėtvarkos reikšmė ta, kad valstybė realizuoja savo
politiką žemės santykių srityje. 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos
Respublikos nepriklausomybę žemėtvarkai teko nauji ir labai svarbūs
uždaviniai.
Žemėtvarkos projektuose ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose planuojama kaip tinkamai naudoti žemę. Žemėtvarkos
projektai rengiami naudojantis žemės kadastro planais, topografiniais
žemėlapiais, ortofotografiniais žemėlapiais ir dirvožemių GIS duomenų
bazės informaciją. Projektuose suderinamas įvairių ūkio šakų poreikis
naudoti žemę, atsižvelgiant į reikalavimus saugoti gamtos išteklius ir į
kitus visuomenės interesus.
Atkūrus piliečių nuosavybės teises į žemę prasidėjo naujas žemės
tvarkymo etapas – žemės konsolidacija, kadangi dėl žemės reformos
susiformavo smulki ir netinkama konkurencingam ūkininkavimui
žemėvalda.
Žemės konsolidacijos projektai rengiami siekiant pagerinti ūkių
žemėvaldų struktūrą, suprojektuoti ir nutiesti privažiavimo kelius bei
sukurti kitą reikiamą infrastruktūrą.
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1. KURSINIO PROJEKTO SANDARA
Tema – N rajono N kadastro vietovės N kaimo žemės konsolidacijos projektas
1. Žemės konsolidacijos projekto rengimas.
2. Žemės vertinimo plano sudarymas.
Sąlygos ir pagrindiniai nurodymai: Duota: kadastro vietovės
žemės reformos projektas ir dirvožemio planas. Remiantis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, projektavimo metodika, parengti žemės konsolidacijos projektą ir žemės vertinimo planą.

Kursinio projekto turinys
1. Teritorijos, parinktos žemės konsolidacijos projektui rengti,
įvertinimas.
2. Teritorijos, parinktos žemės konsolidacijos projektui rengti,
nuspalvinimas pagal atskirus žemės savininkus skirtingomis
spalvomis.
3. Žemės sklypų vidutinio našumo balo skaičiavimas.
4. Žemės sklypų vertės skaičiavimas.
5. Žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių pageidavimai.
6. Žemės konsolidacijos projektui rengti parinktoje teritorijoje
numatomas žemės naudojimo sąlygų pagerinimas.
7. Žemės vertinimo plano parengimas.
8. Sprendinių brėžinio parengimas.
9. Projekto sprendinių pagrindimas.
10.Projekto sprendinių poveikio ataskaita
Kursinį projektą sudaro aiškinamasis raštas ir grafinė dalis.
Aiškinamąjį raštą turi sudaryti:
1. Titulinis lapas.
2. Turinys.
3. Santrauka.
4. Užduotis projektui sudaryti.
5. Įvadas.
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6. Bendroji teritorijos apžvalga.
7. Teritorijos projekto sprendiniai.
8. Išvados ir pasiūlymai.
9. Literatūros sąrašas.
10.Priedai.
Grafinę dalį sudaro:
1. N rajono N kadastro vietovės žemės naudojimo planas;
2. N rajono N kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas;
3. N rajono N kadastro vietovės žemės vertinimo planas.
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2. KURSINIO PROJEKTO TURINYS
2.1. Turinio rodyklė
Turinio rodyklėje išvardijami sunumeruoti kursinio projekto skyriai ir poskyriai, nurodant puslapį, kuriame jie prasideda.

2.2. Santrauka
Santraukoje turi būti nurodyti: autorius, temos pavadinimas, projekto apimtis, projekto objektas, tikslas ir uždaviniai, planuojamos
žemės tvarkymo kryptys, planuojamų svarbiausių priemonių sprendiniai. Santraukos apimtis – ne daugiau kaip vienas puslapis.

2.3. Įvadas
Įvade (1–2 psl.) reikia aptarti žemėtvarkos darbų aktualumą projektuojamoje teritorijoje, suformuoti darbo tikslą ir uždavinius, nurodyti teorinę ir praktinę projekto reikšmę. Tikslas orientuoja į galutinį
darbo rezultatą, o uždaviniai nurodo procedūras, kurias reikės atlikti
siekiant įgyvendinti darbo tikslą.

4.4. Bendroji teritorijos apžvalga
Trumpai apibūdinti projektuojamąjį objektą: geografinę padėtį,
dirvožemius, reljefą, miškus, hidrografiją, augaliją bei žemės
naudojimą pagal nuosavybės formas, žemės naudotojus ir pagal žemės
naudmenas.

2.5. Teritorijos projektavimo sprendiniai
Šią dalį sudaro keli skyriai, turintys konkrečius pavadinimus.
Šiame skyriuje, remiantis literatūra, normatyviniais dokumentais
sprendžiami visi esminiai projekto uždaviniai.

2.5. Esamo žemės naudojimo plano parengimas
Pirmiausia gavus kadastro vietovės planą, reikia įvertinti esamą
žemės naudojimą. Pagal Žemės įstatymo 49 straipsnio 2 dalies nuosta-
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tas, apskrities viršininkas, gavęs ne mažiau kaip 5 žemės savininkų
prašymus, ir jeigu galimi pertvarkyti žemės sklypai sudaro daugiau
kaip 100 hektarų bendro ploto masyvą, gali tą teritoriją skirti žemės
konsolidacijos projektui rengti.
Teritorijos, parinktos žemės konsolidacijos projektui rengti,
plane sutartinėmis spalvomis nuspalvinama:
1) į projekto teritoriją siūlomi įtraukti žemės sklypai, juos nuspalvinant pagal atskirus žemės savininkus skirtingomis spalvomis;
2) parinktoje teritorijoje esantys neprivatizuoti keliai, upeliai
bei kanalai nuspalvinami taip: magistraliniai keliai – violetine
spalva, krašto – rausva spalva, rajoniniai – ruda ir vietinės
reikšmės neprivatizuotini keliai – ruda spalva. Upeliai, kanalai
ir grioviai – mėlyna spalva;
3) ant nuspalvintų atitinkamų spalvų brūkšniais pažymima:
- nuomojama žemė brūkšniuojama žemės nuomininkui
priklausančios žemės spalva;
- miškai brūkšniuojama žalia spalva;
- gyvenamosios ir ūkinės sodybos, galimos išskirti į atskirus
sklypus, spalvinamos elektrine ir ruda spalva.
Plane turi būti aiškūs žemės sklypų kontūrai ir jų numeriai. Parinktos teritorijos ribos apibrėžiamos punktyrinėmis linijomis juodu tušu.
1 lentelė. Žemės naudojimo eksplikacija ha
Žemės
Sklysklypų
po Nr.
savininkai
16
80
VŽ-1

Žemės
savininkas
Žemės
savininkas
Valstybinė
žemė

Iš to ploto
Žemės
Bendras ž.ū.
užstatyta
van kita vertė
plotas
naud- miškai
keliai
teritorija
denys žemė Lt/ha
menos
12,5

12,0

0,1

0,2

0,1

-

0,1

45373

35,8

34,9

0,3

0,2

0,3

0,1

-

136612

15,0

14,7

-

-

0,1

-

0,2

58032

9

2.5.2. Projekto planavimo uždavinių nustatymas
Pirmiausia sudaroma žemės naudojimo eksplikacijos lentelė (1
lentelė), po to parengiama 2 lentelė žemės savininkų pageidavimu
atlikti žemės sklypų pertvarkymą rengiant žemės konsolidacijos
projektą. Ši (2) lentelė pildoma šia tvarka:
1 skiltyje pirmiausia surašomi žemės savininkai – fiziniai asmenys, po jų juridiniai asmenys, po to – laisva valstybinė žemė ir
kita valstybinė žemė (neprivatizuotini keliai, upeliai, kanalai);
2 skiltyje rašyti kadastrinį numerį, įrašytą plane;
3 skiltyje įrašomas žemės plotas (apskaičiuoti iš plano 0,01 ha
tikslumu);
4 – 8 skiltyse įrašai daromi tik viename langelyje, pažymint arba
plotu, arba + ženklu;
4 skiltyje – atvejis, kai žemės savininkas arba turi pasiūlymą
dėl orientacinės žemės sklypo perkėlimo vietos (tokiu atveju
šis naujas sklypas nurodomas 9 skiltyje), arba jam nesvarbu
išsaugoti žemę šioje vietoje;
5 skiltyje – atvejai, kai gretimus žemės sklypus jau turi supirkęs
pats savininkas ir sustambinimas jam leistų turėti vieną sklypą
visame jo ištisai dirbamame lauke. Su kuo norima stambinti,
nurodoma 9 skiltyje;
6 skiltyje – atvejai, kai iš esamo sklypo reikėtų atskirti ir suformuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, namų valdos žemės
sklypą ar vandens telkinį, arba didelė dalis lauko būtų perduodama gretimo sklypo savininkui, iš esmės keičiant ribas;
7 skiltyje – amalgamacijos atvejai, kai dėl žemės naudojimo patogumo turėtų būti nežymiai keičiamos žemės sklypo ribos;
8 skiltyje – atvejis, kai žemės savininkas sutiktų tik leisti atlikti
kadastrinius matavimus, riboženkliams atstatyti ir žemės sklypo planui atnaujinti;
9 skiltyje įrašai daromi, jeigu yra poreikis (4 ir 5 skilčių įrašai) .
Detaliau nurodyti pageidavimus, pvz., perkelti sklypą arti nuosavo sklypo (Nr.) arba sukeisti su kitu savininko sklypu ir t.t.
10 skiltyje įrašoma žemės savininko (jeigu žemė neišnuomota)
arba nuomininko (jeigu žemė išnuomota) pavardė, tačiau tais
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atvejais, kai nuomininko nuosava žemė neįjungta į projekto
teritoriją, jo pavardė įrašoma 11 skiltyje.
2 lentelė. Žemės savininkų pageidavimai atlikti žemės sklypų pertvarkymą rengiant
žemės konsolidacijos projektą
Žemės
sklypų

Žemės
savini
nkai
(v.pa Nr.
vardė) plane
1

2
16
80
VŽ-1

Pageidaujama arba sutinkama
pa
keisti
ploskly
tas
po
ha
vietą
3
4
12,5 +
35,8
15,0 +

Pageidavimai
sujung
tik
mainyti
ti su
atlikti (sustam
atskir- patiks
gretimu
kadast binti
ti dalį linti
sklypu
rinius sklysklypo ribas
mata- pus)
vimus
5
6
7
8
9

Žemės
sklypo
naudotojai
nuoPa
savos
stabos
žemės
kiti
(v.
pavar
dė)
10
11 12

+

Parengtos eksplikacijos, žemės savininkų pageidavimų lentelės
ir žemės naudojimo planas leidžia argumentuoti žemės konsolidacijos
projekto rengimo tikslingumą žemėtvarkos požiūriu.
Nustatoma, kokia žemės masyvo numatomos projektui rengti
teritorijos dalis bus pertvarkoma iš esmės, kokia – tik sustambinant jau
privatizuotus sklypus, o kokia – tik patikslinant kadastro duomenis.
Nustatant kaip sustambės žemės sklypai, palyginti esamų sklypų
skaičių ir vidutinį jų dydį, nustatomų pagal savininkų pageidavimus.
Taip pat nustatyti kelių tiesimo ir melioracijos sistemų rekonstrukcijos
poreikį, sumažinti privažiavimo ir servitutinių kelių skaičių bei atstumus iki laukų, kai yra tiksliai žinoma ūkio technikos laikymo vieta.
Žemėtvarkos skyriui parinkus preliminarią planuojamą teritoriją,
apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentui
pateikiama pažyma apie planuojamą teritoriją ir išvada dėl projekto
rengimo tikslingumo. Šią medžiagą Žemės tvarkymo departamentas
pateikia apskrities viršininkui, kuris priima sprendimą dėl tikslingumo
į konsoliduojamą teritoriją įjungti valstybinės žemės sklypus ir dėl susi
rinkimo organizavimo.
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Rengiant pažymą ir išvadą, žemėtvarkos skyrius savo pasiūlymus
turėtų motyvuoti ekonominiais argumentais. Vadovaujantis žemės
konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių kriterijais,
pagrindiniai galimo žemės naudojimo pagerinimo rodikliai išdėstomi
3 lentelės forma.
3 lentelė. Žemės konsolidacijos projektui rengti parinktoje teritorijoje numatomas
žemės naudojimo sąlygų pagerinimas (pagal žemės savininkų prašymuose nurodytus
pageidavimus)
Eil.
Nr.
1
1

1.1

2

2.1

2.2
3
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Kriterijų apibūdinimas
2
Žemės ūkio naudmenų ir miško
sklypų sustambinimas
Sklypų skaičius ir plotas pagal jų dydį:
1) iki 1 ha
2) 1-3 ha
3) 3-5 ha
4) 5-9 ha
5) 9-16 ha
6) 16-25 ha
7) daugiau kaip 25 ha
8) vidutiniškai projekto teritorijoje
Atstumo tarp dirbamos žemės
sklypų sumažinimas
Žemės savininkai, turintys po 2
atskirai išsidėsčiusius žemės sklypus
savininkų skaičius
vidutinis atstumas tarp sklypų
Žemės savininkai, turintys po 3-4
atskirai išsidėsčiusius žemės sklypus
savininkų skaičius
vidutinis atstumas tarp sklypų
Vidaus kelių tinklo pagerinimas

Rodikliai
Mato
Pokyčiai Pastabos
vnt. esama numapadėtis toma
3
4
5
6
7

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
ha

sk.
km

sk.
km
km

Eil.
Nr.
1
3.1

Kriterijų apibūdinimas

2
Vietinės reikšmės viešieji
ir vidaus keliai valstybinėje
arba savivaldybių žemėje
3.2
Kiti keliai valstybinėje žemėje,
reikalingi privažiuoti prie sklypų
3.3
Kiti keliai privačioje žemėje,
reikalingi privažiuoti prie sklypų
3.4
Iš jų – servitutiniai keliai
4
Kompaktiškų ūkių
žemėvaldų formavimas
4.1
Ūkių skaičius
4.2
Jų naudojamos žemės plotas
4.3
Iš jos – nuosava žemė
Ūkiai, kurių naudojama žemė išsidėsto:
viename masyve
4.4
dviejuose masyvuose
trijuose masyvuose
4.5
Bendras atskirai išsidėsčiusių
ūkių dalių (masyvų) skaičius
5
Žemės sklypų pertvarkymas,
suformuojant taisyklingesnes
sklypų ribas arba atskiriant padalijamus (atidalijamus) sklypus
Pagal šiuos kriterijus
pertvarkomų žemės sklypų
5.1
skaičius
plotas
6
Kiti įsiterpę žemės sklypai, kurių
ribos iš esmės nebus keičiamos,
tačiau žemės sklypų planai ir
kadastro duomenys bus atnaujinti
atlikus kadastrinius matavimus
6.1
Šiuos kriterijus atitinkantys žemės sklypai:
Privačioje žemėje
6.1.1 skaičius
plotas

Rodikliai
Mato
Pokyčiai Pastabos
vnt. esama numapadėtis toma
3
4
5
6
7
km
km
km
km

vnt.
ha
ha

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

vnt.
ha

x
x

x
x

x
x

vnt.
ha

x
x

x
x

x
x
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Eil.
Nr.
1

Kriterijų apibūdinimas

2
Valstybinėje žemėje:
6.1.2 skaičius
plotas
7
Bendras pertvarkomos
teritorijos plotas
7.1
Iš jo – žemė, kurioje žemės
sklypų ribos nebus keičiamos
(6.1.1 + 6.1.2 eilutės)

Rodikliai
Mato
Pokyčiai Pastabos
vnt. esama numapadėtis toma
3
4
5
6
7
vnt.
ha
ha

x
x
x

x
x
x

x
x
x

proc. x

x

x

Laikoma, kad žemės konsolidacijos projekto rengimo tikslingumas pagrįstas ir yra rekomenduotinas, jeigu numatoma:
1) vidutinį žemės sklypo plotą padidinti daugiau kaip 50 procentų
arba 1,5 karto (3 lentelės 1.1.8 eilutė);
2) vidutinį atstumą tarp atskirai išsidėsčiusių žemės sklypų
sumažinti daugiau kaip 1 kilometru (3 lentelės 2.1 ir 2.2 ir
eilučių vidurkis);
3) kelių, reikalingų privažiavimams prie žemės sklypų, bendrą
ilgį sumažinti daugiau kaip 20 procentų (3 lentelės 3.3 ir 3.4
eilučių suma);
4) atskirai išsidėsčiusių ūkio dalių (masyvų) skaičių sumažinti
daugiau kaip du kartus (3 lentelės 4.5 eilutė);
5) kad žemės sklypų, kurių ribos nebus keičiamos (tik atliekami
kadastriniai matavimai), plotas bus ne didesnis kaip ½ projektui rengti patvirtintos teritorijos.
Jeigu pavyksta visas šias sąlygas įgyvendinti, tada šioje teritorijoje žemės konsolidacijos projektą rengti tikslinga.
2.5.3. Ikiprojektiniai darbai
Ikiprojektinius darbus organizuoja apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento rajono ar savivaldybės
žemėtvarkos skyrius. Ikiprojektinius darbus sudaro:
1) žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių susi
rinkimo sušaukimas;
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2) preliminarios žemės konsolidacijos sutarties pasirašymo organizavimas;
3) planavimo sąlygų parengimas;
4) teritorijos žemės konsolidacijos projektui rengti tvirtinimas
bei planavimo užduoties ir planavimo sąlygų tvirtinimas;
5) žemės konsolidacijos projekto rengėjo parinkimas ir sutarties
su juo sudarymas.
Susirinkimo teisinio įforminimo dokumentas yra susirinkimo
protokolas.
Susirinkimo sprendiniai laikomi teisėtais, kai susirinkime
dalyvauja 2/3 žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių, o
pasiūlymams pritaria ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių.
Po susirinkimo organizuojamas preliminarios žemės konsolidacijos sutarties pasirašymas.
Planavimo sąlygas išduoda: savivaldybės administracijos direktorius. Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys.
Planavimo sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija ir planavimo tikslais, vietovės ypatumais
ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimų sklypų pagrindinę tikslinę
žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus ir pobūdžius bei trečiųjų
asmenų pagrįstų teisių apsaugą.
2.5.4. Projekto parengiamieji darbai
Sudarius planavimo užduotį žemės konsolidacijos projektui
rengti ją patvirtina apskrities viršininkas įsakymu.
Parengiama žemės naudojimo eksplikacija visai projekto teritorijai. Iš eksplikacijos matyti, kiek pakito pagrindinių žemės naudmenų
sudėtis kiekviename žemės sklype, lyginant su kadastro įrašais, tačiau
bendras juridiškai įteisintas žemės sklypo plotas negali būti keičiamas.
Žemės sklypų įrašai subalansuojami pagal kiekvieno žemės savininko
žemėvaldas. Visi duomenys apie žemės sklypų ir žemės naudmenų plotus įrašomi 0,01 ha tikslumu.
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Toliau sudaromas „Numatomų teritorijos tvarkymo darbų
analizės planas“.
Plane nurodyti:
1) tikslinamus vietinės reikšmės kelių ruožus, kurie turi likti
valstybinėje žemėje kaip bendrojo naudojimo keliai;
2) kuriais atvejais turi būti projektuojami servitutiniai keliai per
privačią žemę;
3) kuriuos žemės sklypus galima projektuoti kitoje vietoje, o
kurių vietos iš esmės nekeisti, tik patikslinant ribas arba atliekant sustambinimą, padalijimą ar atidalijimą;
4) kurioje vietovėje ir kokio ploto žemės sklypai turėtų būti projektuojami arba paliekami kaip valstybinės nuosavybės žemės
sklypai, reikalingi gyventojų bendram naudojimui ar kitiems
visuomenės poreikiams;
5) kelių tiesimo ar pagerinimo, elektros linijų tiesimo, sausinimo sistemų statybos, remonto ir rekonstrukcijos, tvenkinių
įrengimo, miško įveisimo darbus finansuojamus valstybės ir
savivaldybės lėšomis.
2.5.5. Žemės vertinimo plano parengimas
Projektuojamoje teritorijoje esanti žemės ūkio paskirties žemė
suskirstoma į vertinimo zonas pagal vyraujančias pasėlių ir žemės
ūkio naudmenų rūšis arba pagal panašias savybes turinčių žemės ūkio
naudmenų plotų vidutinį dirvožemio našumo balą (sugrupuojama 2
– 5 balų intervalu).
Planuojant zonas, nedideli įsiterpę kitas savybes turintys ploteliai paprastai į atskiras zonas neišskiriami, tačiau jų gausa, smulkumas ir savybių kontrastingumas gali turėti įtakos vidutinės zonos
žemės vertei.
Zonų ribos formuojamos taip, kad jos atitiktų darbo sklypų
ribas – eitų natūraliais kontūrais arba arimo bei kitų pagrindinio
žemės dirbimo darbų linijomis, tai yra lygiose vietovėse dirbamose
žemėse ribos būtų tiesios ir stačių kampų, o banguotoje ir kalvotoje
teritorijoje – sutaptų su reljefą žyminčiomis horizontalėmis arba

16

su dirvožemio kontūrais. Kiekviena vertinimo zona nuspalvinama
skirtinga spalva.
Miško žemė suskirstoma į vertinimo zonas pagal rinkos vertę,
atsižvelgiant į miškų grupes, medynų rūšis, medynų amžiaus klases,
nenukirsto miško vertę.
Kitos paskirties žemės sklypai, esantys planuojamoje teritorijoje,
vertinami atskirai lyginamosios vertės metodu.
Žemės vertinimo plane įrašoma kiekvienos vertinimo zonos
vidutinė 1 hektaro žemės kaina.
Prie žemės vertinimo plano pridedama lentelė su apskaičiuota
projektuojamoje teritorijoje esančių privačių ir valstybinių žemės
sklypų žemės verte.
Parengtas žemės vertinimo planas turi būti suderintas su kiekvienu žemės sklypo savininku.
2.5.6. Projektavimo darbai
Sudarant projekto sprendinių brėžinį reikia atlikti:
1) pagal planavimo užduotyje nurodytus reikalavimus, planavimo
sąlygas ir suinteresuotųjų asmenų pageidavimus suprojektuojami žemės sklypai, numatomi naudoti visuomenės poreikiams;
2) suprojektuojami žemės sklypai prie esamų pastatų ir statinių
arba žemės sklypai, reikalingi naudojamų naudingųjų iškasenų
telkiniams eksploatuoti ir kitai ne žemės ir miškų ūkio veiklai;
3) suprojektuoti vietinės reikšmės vidaus kelių tinklą ir suformuoti žemės sklypus, numatomus panaudoti gyvenamiesiems,
ūkiniams, rekreaciniams ir kitiems pastatams bei statiniams
statyti ir kaimo infrastruktūros objektams išdėstyti;
4) suprojektuoti patikslintas ribas tų žemės sklypų, kurių ribas
suinteresuotieji asmenys pageidavo tik patikslinti;
5) suprojektuoti lygiaverčius turėtiesiems žemės sklypus žemę
naudojantiems suinteresuotiesiems asmenims – žemės ūkio
veiklos subjektams taip, kad šie sklypai sudarytų kompaktiškas
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ūkių žemėvaldas, turėtų patogų privažiavimą ir būtų kuo arčiau
savininko ūkinių pastatų;
6) suprojektuoti kitus žemės ūkio paskirties žemės sklypus,
atsižvelgiant į jų savininkų pageidavimus ir siekti pritaikyti jų
formą racionalaus žemės dirbimo sąlygoms;
7) suprojektuoti miško žemės sklypus, atsižvelgiant į jų savininkų
turimų žemės sklypų ir ūkinių pastatų išdėstymą, kelių tinklą ir
galimybę formuoti stambesnius ir patogesnius naudoti miško
plotus;
8) patikslinti arba suprojektuoti naujų vietinės reikšmės kelių,
kurių reikia privažiuoti prie kiekvieno žemės sklypo, tinklą;
9) numatyti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties
pakeitimą;
10) suformuoti valstybinės žemės sklypus, numatomus perduoti
projekte dalyvaujantiems žemės savininkams ir išnuomoti, kitus laisvos valstybinės žemės sklypus;
11) suprojektuoti žemės plotus, kuriuose turi būti taikomos
aplinkosaugos priemonės;
12) suprojektuotiems žemės sklypams nustatyti specialiąsias
žemės ir miško naudojimo sąlygas;
Formuojant žemės sklypus ir projektuojant jų ribas laikomasi šių
reikalavimų:
1) prie statinio ar įrenginio gali būti formuojamas tik vienas
žemės sklypas, reikalingas statiniui ar įrenginiui eksploatuoti
pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą tiesioginę paskirtį.
Žemės sklypai, suformuoti statiniams arba įrenginiams eksploatuoti, natūra nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas
padalijamas arba atidalijama dalis iš bendrosios nuosavybės
kartu su statinio ar įrenginio padalijimu ar dalies iš bendrosios
nuosavybės atidalijimu, suformuojamas atskiras statinys ar
įrenginys ir šiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingas
žemės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas;
2) atskiru žemės sklypu neformuojami žemės plotai, kuriuose
yraelektros linijų stulpai ir kiti inžinerinės infrastruktūros ob-
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jektai, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha
žemės plotas;
3) žemės sklypų ribos prie esamų statinių projektuojamos ne
arčiau kaip per 3 metrus nuo pastato sienos;
4) žemės sklypų ribos sutapdinamos su upeliais, melioracijos
grioviais, ežerų, vandens telkinių, miško kontūrais, valstybinės
ir vietinės reikšmės kelių ir geležinkelių žemės ribomis. Žemės
ūkio paskirties žemės sklypų arba miško sklypų ribos projektuojamos toliau nuo šių stabilių situacijos objektų, nesudarant
siaurų dirbamos žemės ir miško ruožų;
5) kai ribos nesutampa su stabiliais situacijos kontūrais, projektuojami taisyklingų formų žemės sklypai;
6) prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimas bendrojo
naudojimo keliu arba nustačius kelio servitutą;
7) žemės sklypo riba prie privačių arba galimų privatizuoti upelių
ir griovių nustatoma upelio ar griovio viduriu;
8) žemės sklypų amalgamacija atliekama tik tais atvejais, kai
keičiant bendrą ribą tarp gretimų žemės sklypų negalima formuoti racionalaus dydžio atidalijamo žemės sklypo.
Suprojektuotų privačios žemės sklypų, priklausančių suinteresuotiesiems asmenims, vertė apskaičiuota pagal žemės vertinimo
planą, nuo mainomų valstybinės žemės sklypų negali skirtis daugiau
kaip 5 procentais. Suprojektuotų privačių žemės sklypų ir turėtos
žemėvaldos vertės skirtumas gali būti didesnis tais atvejais, kai pagal
preliminarią sutartį žemės savininkas yra įsipareigojęs atlyginti sklypų
vertės skirtumą.
Kiekvienam naujai suformuotam žemės sklypui nustatoma
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo
būdas ir pobūdis; specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
Suprojektavus žemės sklypus, pagal projekto sprendinių brėžinį
apskaičiuojami jų bendri plotai bei pagrindiniai žemės naudmenų plotai ir suprojektuotų žemės sklypų vertė.
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Sklypo Nr.

Toliau turi būti nurodytos esamų ir suprojektuotų žemės sklypų
vertės ir jų skirtumai. Šie duomenys parengiami pagal projekto duomenis ir patikslinami vėliau atlikus žemės sklypų kadastrinius matavimus ir nustačius tikslesnius žemės ploto bei vertės duomenis.
5 lentelėje 3,4,6 ir 7 skilčių duomenys subalansuojami pagal
kiekvieną savininką, o 8 ir 9 skilčių duomenys apskaičiuojami tik
pagal žemės savininko visos turėtos bei suprojektuotos žemės verčių
balansus. Žemės ploto duomenys (3 ir 6) skiltys įrašomi 0,01 ha tikslumu, o žemės vertės duomenys (4,7,8,9 skiltys) – 1 Lt tikslumu.
Tolesnė projekto įgyvendinimo eiga yra tokia: projektas
viešai svarstomas su visuomene, suderinimas su planavimo sąlygas
išdavusiomis institucijomis, vykdoma projekto rengimo valstybinė
priežiūra, projekto tvirtinimas, suprojektuoti žemės sklypai ženklinami
vietovėje, sudaroma žemės konsolidacijos sutartis ir pertvarkyti žemės
sklypai ir nuosavybės teisės į juos įregistruojamos Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.
2.5.7. Projekto sprendinių poveikio vertinimas
Pagrindinis norminis teisės aktas, reglamentuojantis šią darbų
stadiją, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poreikio
vertinimo tvarkos aprašas“.
Projekto sprendinių poveikio vertinimas atliekamas kompleksiniams žemėtvarkos projektams, numatantiems kaimų žemėvaldos pakeitimus ir įgyvendinimus, tai atitiktų žemės konsolidacijos projektų
įgyvendinimą. Tačiau poreikio aplinkai vertinimas turi prasmę tuomet, jeigu šis įgyvendinimas yra susijęs su esminiu žemės naudojimo
pertvarkymu. Žemės sklypo paskirties pakeitimu, kai įgyvendinant
projektą bus užstatytos žemės ūkio ar miškų ūkiui naudojamos teritorijos (0,5 – 1,0 ha), žemės plotai apsodinti mišku (> kaip 10,0 ha)
ar įdirbtas miškas priskirtas žemės ūkio naudmenoms ( > kaip 10,0
ha ploto). Kai žemės konsolidacijos projektas to nenumato, nustatyta,
kad planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant planus ir programas, kurie

skirti teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau
nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga
už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų. Tačiau visais atvejais turi būti parengiama teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
poveikio ataskaita.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos
16 d. nutarimu Nr. 920 patvirtintu aprašu, žemės konsolidacijos projektų
sprendinių poreikio vertinimo ataskaita parengiama įvertinus status
quo situaciją (kas atsitiktų, jeigu nebūtų įgyvendinami sprendiniai) ir
atlikus sprendinių analizę, prie ataskaitos aprašomosios dalies turi būti
pridėta žemės konsolidacijos projekto sprendinių išvadinė santrauką .
6 lentelė. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė
1
2.
3.
4.
5.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
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
6. Status quo situacija
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalai- Neigimas (trumpalaikis,
kis, ilgalaikis) poveikis ilgalaikis) poveikis
9. Sprendinio poveikis:
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

2.6. Išvados ir pasiūlymai
Išvados turi būti aiškios ir konkrečios, apibūdinančios gautus
rezultatus.
Išvadose pateikiama apibendrinta skaičiavimų ar projektavimo
medžiaga. Išvados turi atspindėti darbo tikslą bei numatytus darbo
uždavinius. Kiekvienam numatytam uždaviniui turi būti suformuluota
bent viena išvada.
Išvados formuluojamos vienu sakiniu ir numeruojamos.
Kai darbe pateikiami pasiūlymai, jie formuluojami po išvadų.
Pasiūlymai taip pat turi būti tiesiogiai susiję su atliktu darbu.

2.7. Literatūros sąrašas
Literatūros sąrašas pateikiamas atskirame lape. Būtina sąlyga –
kiekvienas tekste nurodomas ar cituojamas literatūros šaltinis turi būti
pateiktas literatūros sąraše, be to, sąraše neturi būti talpinami tekste
nepaminėti šaltiniai.
Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, pagal autorių pavardes ar šaltinio pavadinimo pirmąjį žodį. Šaltiniai nurodomi originalo kalba. Literatūros sąraše surašomi visi darbe nurodyti teisiniai
dokumentai, knygos, straipsniai ir kiti leidiniai.
Literatūros šaltiniai numeruojami eilės tvarka, visi įrašai žymimi
arabiškais skaitmenimis.

2.8. Grafinė dalis
Kursinio projekto planai turi būti reikiamo tikslumo, atlikti pagal
numatytus sutartinius ženklus.
Projekto viršuje užrašomas projekto objektas ir projekto pavadinimas. Projekto sutartiniai ženklai žymimi plano kairėje apatinės dalies
pusėje. Dešinėje pusėje užrašoma projekto autoriaus vardas ir pavardė.

2.9. Projekto pateikimas ir vertinimas
Galutinai sutvarkytas kursinis projektas pristatomas vadovui
iki užduotyje nurodytos datos. Studentas savo projektą turi mokėti
paaiškinti ir apginti. Projekto vertę lemia ne apimtis, o kokybė ir
gebėjimas paaiškinti kursinio projekto rengimo eigą, žinoti savo atlik-

tos užduoties prasmę. Taip pat žinoti pagrindinius teisinius dokumentus, reglamentuojančius žemės konsolidaciją, žemės konsolidacijos
projektų rengimą, žemės vertinimo plano rengimą.
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63 – Zonos vidutinis žemės našumo balas
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