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RAŠYTINIAI PAAIŠKINIMAI DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO
UAB „Linkmenų būstas“, juridinio asmens kodas 302584208, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius (toliau –
Bendrovė), nuosavybės teise valdo žemės sklypą, esantį Vilniuje, unikalus Nr. 4400-1425-7524 (toliau – Žemės
sklypas), kurio atžvilgiu nėra nustatytas naudojimo būdas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str.
2 d. 2 p. numato, jog kai, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai veiklai
vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti ar nustatyti, jeigu jis
nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, jie keičiami ar nustatomi žemės savininkų, valstybinės žemės
patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį
planą, jeigu jis parengtas, įvertinus gautus visuomenės pasiūlymus ir atsižvelgus į gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį,
viešąsias erdves ir jų poreikį, vykdomą ar suplanuotą vykdyti veiklą, esamą ar suplanuotą (suprojektuotą)
inžinerinę ir (ar) socialinę infrastruktūrą.
Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, siekdama Žemės sklypo atžvilgiu nustatyti daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, šiuo Bendrovė teikia rašytinius paaiškinimus dėl Žemės
sklypo naudojimo būdo nustatymui aktualių gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, viešųjų erdvių ir jų poreikio,
vykdomos ar suplanuotos vykdyti veiklos, esamos ar suplanuotos (suprojektuotos) inžinerinės ir (ar) socialinės
infrastruktūros.
1. Dėl gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio
Žemės sklypas yra privatus, šiuo metu jame nėra jokių statinių. Sklype auga pavienių brandžių medžių. Tuos medžius,
kurie nėra invazinių rūšių (pvz. uosialapiai klevai) bus siekiama išsaugoti. Tose zonose, kur tai bus neišvengiama
numatant medžių kirtimą, bus taikomas adekvatus kompensavimas (kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia
pat sodinamų medžių diametrų suma).
Žemės sklypo reljefas yra iš esmės lygus. Ties sklypo riba ir laisvoje valstybinėje žemėje tarp žemės sklypo ir
Medeinos bei Gabijos gatvių yra nedidelis šlaitelis, suformuotas tiesiant gatves, kuris nėra geomorfologinis gamtinio
karkaso elementas pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius. Reljefo keisti neplanuojama.
Siūlomas nustatyti Žemės sklypo naudojimo būdas atitinka vyraujantį Pašilaičių seniūnijos dalies, kurioje yra Žemės
sklypas, žemės naudojimo būdą.
Žemės sklypui yra taikomi Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai, kurie numato, jog Žemės sklypas yra
urbanizuotoje teritorijoje, Žemės sklype želdynai nėra planuojami:

Ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano gamtinio karkaso schemos

Remiantis Vilniaus miesto bendruoju planu, Žemės sklype galimi perimetrinis reguliarus (uždaro plano kvartalai),
perimetrinis reguliarus (nepilnai uždari kvartalai) bei laisvo planavimo užstatymo tipai. Žemės sklype numatytas
pastatų foninis aukštingumas yra 5 aukštai, didžiausias leistinas – 9 aukštai. Konkretus užstatymo tipas bus
parenkamas gavus projektinių pasiūlymų rengimo užduotį iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Bet kokiu
atveju Žemės sklype numatomas užstatymas savo tūriais, fasadų kompozicija bus derinamas prie Pašilaičių
mikrorajono konteksto ir sklypą supančios gamtinės aplinkos.
Įvertinus išdėstytą, galima daryti išvadą, jog Žemės sklypo atžvilgiu nustačius daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą bei šiame sklype pastačius žemės naudojimo būdą atitinkančius
statinius, atitinkančius Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendinius, neigiama įtaka Žemės sklypo aplinkoje esančiam
gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui nebūtų daroma.
2. Viešosios erdvės ir jų poreikis
Žemės sklypas ribojasi su keliomis viešosiomis erdvėmis:
2.1. Natūraliai susiformavusia viešąja erdve,
esančia prie Vilniaus Aleksandro Puškino
gimnazijos;

2.2. Krepšinio bei teniso aikštelėmis.

Be kita ko, netoli Žemės sklypo gausu ir kitų viešųjų erdvių:
2.3. Viešoji erdvė kitoje Medeinos gatvės pusėje;

2.4. Pašilaičių miško parkas ir jame esanti
viešoji infrastruktūra.

Remiantis Vilniaus miesto bendrojo plano želdynų pasiekiamumo brėžiniu, Žemės sklypas yra žaliųjų plotų
pasiekiamumo zonoje, t. y. Žemės sklypas nuo želdynų ir miškų yra nutolęs mažiau nei 200-300 metrų atstumu.
Kvartale, kuriame yra Žemės sklypas, atskirųjų želdynų kiekis yra pakankamas.
Įvertinus aukščiau nurodytą informaciją, susijusią su Žemės sklypo aplinka, akivaizdu, jog Vilniaus miesto bendrojo
plano rengėjai įvertino Žemės sklypą supančioje teritorijoje esančias viešąsias erdves, želdynus ir dėl šios priežasties

nenumatė tokių erdvių vystymo Žemės sklype, o priešingai – įtvirtino galimybę šioje vietoje planuoti gyvenamuosius
pastatus. Atsižvelgiant į nurodytą, darytina išvada, jog Žemės sklypui nustatytas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdas neturės neigiamos įtakos šiuo metu egzistuojančioms bei ateityje
planuojamoms viešosioms erdvėms.
3. Vykdoma ar suplanuota vykdyti veikla
Šiuo metu Žemės sklype nėra vykdoma jokia veikla. Žemės sklypo atžvilgiu nustačius daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, Žemės sklype galima veikla – daugiabučių namų vystymas
– atitiktų Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius.
4. Esam ar suplanuota (suprojektuota) inžinerinė ir (ar) socialinė infrastruktūra
Šiuo metu Žemės sklype inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros nėra.
4.1 Inžineriniai tinklai sklypo aplinkoje
Ištrauka iš mapsvilnius.lt

Žemės sklypas ribojasi su Medeinos ir Gabijos gatvėmis. Abi gatvės yra D kategorijos ir yra galimybė įrengti
įvažiavimus / išvažiavimus į/iš Žemės sklypo tiesiogiai į šias gatves. Norminiai atstumai nuo sankryžos iki įvažiavimo
D kategorijos gatvėse nereglamentuojami.
Žemės sklypas patenka į Vilniaus miesto bendrajame plane numatytą intensyvaus užstatymo gyvenamąją zoną. Žemės
sklypo aplinkoje yra visa gyvenamosios aplinkos aptarnavimui reikalinga socialinė, paslaugų, inžinerinė, susisiekimo
ir kita infrastruktūra, taip pat gyventojų rekreacijai reikalingi atskirieji želdynai.
Galima pažymėti ir tai, jog remiantis Vilniaus miesto bendrojo plano specialiųjų temų brėžiniais, Žemės sklype nėra
numatyta vystyti socialinės ar inžinerinės infrastruktūros – naujų gatvių, inžinerinių tinklų magistralių, daželių,
mokyklų, kitų objektų, dėl kurių reikėtų rezervuoti žemę paėmimui visuomenės poreikiams.
Įvertinus nurodytą, darytina išvadą, jog siūlomas nustatyti Žemės sklypo naudojimo būdas neigiamos įtakos esamai ar
suplanuotai inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai padaryti negali, o Žemės sklypo aplinkoje yra visa siūlomam Žemės
sklypo naudojimo būdui reikalinga infrastruktūra.
5. Išvada
Įvertinus nurodytą informaciją, galima daryti išvadą, jog siūlomas nustatyti Žemės sklypo naudojimo būdas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos – nedaro neigiamos įtakos jo aplinkai. Be kita ko, Žemės
sklypą supančioje teritorijoje yra visa viešoji, socialinė, inžinerinė ir kita infrastruktūra, kuri gali būti reikalinga
daugiabučių gyvenamųjų namų aptarnavimui.
Jei turėtumėte klausimų ar reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis į Maija Nikitina, el. paštu
maija@eika.lt arba tel. Nr. +37060003464.
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