AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Parengtas žemės sklypų perdalijimo planasvadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių VI skirsniu Žemės sklypų perdalijimas,
nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto. Žemės sklypai perdalijami pakeičiant
tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo žemės sklypų ribą, kai žemės sklypo
dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su gretimu sklypu.
Planavimo iniciatorius – Violeta Nazarovienė.
Planavimo rengėjas - Giedrius Liubauskas kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-497,
rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, išduotas 2009 m. balandžio 24 d.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.
Situacijos analizė
Žemės sklypai, Žagarės g. 59H kadastrinis Nr. 4730/0006:7 ir Žagarės g. 59G kadastrinis Nr.
4730/0006:8, suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.
Žagarės g. 59H sklypo esamas plotas – 712 kv.m.
Žagarės g. 59G sklypo esamas plotas – 726 kv.m.
Sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio.
Sklypų žemės naudojimo būdas – mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendro
naudojimo žemės sklypai.
Žemės sklypo Žagarės g. 59H nuosavybės teisė: Violeta Nazarovienė, Vasilijus Nazarovas
(bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė).
Žemės sklypo Žagarės g. 59G nuosavybės teisė: Violeta Nazarovienė, Vasilijus Nazarovas
(bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė) 1 / 2 sklypo (363 kv.m.), Kristina Vainauskienė 1 / 2
sklypo (363 kv.m.).
Sprendiniai
Gretimų žemės sklypų, Žagarės g. 59H proj. Nr. 1 ir Žagarės g. 59G proj. Nr. 2, ribos
pakeičiamos (perdalijamos) iš sklypo proj. Nr. 2, 363 kv.m. ploto priklausančio Violetai
Nazarovienei ir Vasilijui Nazarovui atidalinnant ir nesuformavus atskiro žemės sklypo prijungiant
prie proj. Nr. 1, kuris nuosavybės teise priklauso Violetai Nazarovienei ir Vasilijui Nazarovui.
Pasekoje perdalintų žemės sklypų plotai lieka: proj. Nr. 1 – 1075 kv.m., proj. Nr. 2 – 363 kv. m.
Perdalintų žemės sklypų adresai išlieka kokie buvo.
Naikinamos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: II. Kelių apsaugos zonos
(miesto teritorijoje nenustatoma).
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų punktai ir plotai įrašyti pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992.05.12 nutarimą Nr.343 ir 1995.12.19 Nr.1640, ir pateikti Žemės
sklypų perdalijimo plano apribojimus aprašomojoje lentelėje.
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