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DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
TAISYKLIŲ
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga išnagrinėjo Žemės ūkio ministerijos
parengtą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-4761D1-429 .Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) pakeitimo projektą
(toliau - Taisyklės). Teikiame pastabas ir pasiūlymus:
1. Nenustatyta kas (planavimo organizatorius ar Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) vadovas) paskelbia Taisyklių 18 punkte nurodytą
sprendimo dėl kaimo plėtros projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektą savivaldybės ir
Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėse, bei seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija,
skelbimų lentoje.
2. Taisyklių 18 punkte nenustatyta kas ir per kiek laiko turi apsvarstyti gautus pasiūlymus dėl
planavimo tikslų, bei kas ir kokius sprendimus turi priimti dėl gautų pasiūlymų.
3. Taisyklių 19 punkto paskutinis sakinys po žodžių ,,Nacionalinės žemės tarnybos" papildytinas
žodžiu "interneto".
4. Siūlytina patikslinti Taisyklių 20 punkto nuostatas, numatant, kad dėl planavimo sąlygų kaimo
plėtros žemėtvarkos projektui rengti nustatymo į Taisyklių 21 punkte nurodytus asmenis kreiptųsi ne
planavimo organizatorius, bet Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
5. Taisyklių 21.9 punkto nuostatos prieštarauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-7 (Žin., 2011, Nr. 5-]97)
nuostatoms.
6. Siūlytina patikslinti Taisyklių 52 punkto nuostatas atsisakant reikalavimo sprendinių brėžinyje
nurodyti konkrečią planuojamo statyti namo vietą, kadangi tai galėtų būti sprendžiama pastato techninio
projekto rengimo metu. Priešingu atveju, vadovaujantis taisyklių 79 punkto nuostatomis, net dėl
menkiausio namo vietos pakeitimo tektų rengti naują kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.
7. Siūlytina papildyti Taisyklių 66 punkto nuostatas nustatant žodžiu pateiktų pasiūlymų
fiksavimo (įforminimo) tvarką.
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