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DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planuojamos teritorijos (plotas – 10,9396 ha), esančios vakarinėje Kelmės miesto dalyje, detalusis
planas rengiamas siekiant:
 suformuoti žemės sklypus daugiabučiams gyvenamiesiems namams statyti, žemės sklypą prekybos,
paslaugų ir pramogų objektams statyti bei žemės sklypus (juostas) visuomenės poreikiams;
 nustatyti susisiekimo komunikacijų (gatvių ir pėsčiųjų takų) ir inžinerinių tinklų plėtros prioritetines veiklos
kryptis, rezervuoti teritorijas ir komunikacinius koridorius šiai plėtrai (komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų,
teritorijos (žemės sklypo) inžinerinio aprūpinimo būdus ir komunalinius koridorius);
 nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo (komercinės, visuomeninės ir gyvenamosios paskirties teritorijas)
ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės
sklypams naudoti:
o
leistiną pastatų aukštį metrais – aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žemės sklypo
paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško;
o
leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą – pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines
ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu;
o
leistiną žemės sklypo užstatymo intensyvumą – visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto
sumos santykis su žemės sklypo plotu;
o
statinių statybos vietą (žemės sklypo dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius), statybos riba –
linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba, ar statybos linija – linija, su kuria turi sutapti pastato
(statinio) gatvės fasado projekcija, išskyrus inžinerinius tinklus; susisiekimo sistemų organizavimą,
transporto srautus (įvažiavimai, automobilių stovėjimo vietos ir kt).;
o
servitutus (teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį suteikiama naudotis Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo nustatyta tvarka), jei reikalingi; suformuoti apsauginių juostų ribas nuo vandens telkinių.
Planuojamoje teritorijoje formuojami įvairios paskirties sklypai. Užstatymo reglamentai sklypams
nustatomi priklausomai nuo jų paskirties: visuomeninės paskirties teritorijos – mokslo ir mokymo, kultūros ir
sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos - prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statybos, gyvenamosios teritorijos - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių statybos, atskirųjų želdynų bei inžinerinės infrastruktūros teritorijos. Planuojama, kad šiame
kvartale galėtų gyventi apie 1100 gyventojų.
Visuomeninės paskirties statinių paskirtis nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 1 priedo Visuomeninės paskirties pastatų sąrašo 3 p. prekybos paskirties pastatai, 8 p. - mokslo paskirties pastatai, 11 p. - sporto paskirties pastatai priskiriami
visuomeninės paskirties statiniams. Todėl užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis šiuo statybos
techniniu reglamentu bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus įrengti
inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius statinių projektus,
gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniuose projektuose projektuojamos inžinerinės infrastruktūros tinklų
ir įrenginių apsaugos zonas.
Visuomeninės paskirties teritorijų sklypams užstatymo reglamentai nustatomi vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ nuostatomis, kuriuose nustatyta, kad „statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. Nustatomi šie
mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai:
 visuomeninės paskirties statinių iki 10,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 4,0 m. Aukštesniems visuomeninės
paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki
žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies.
Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. Šie reglamentuoti
atstumai nuo statinių taikomi ir bet kurioms pastatų bei inžinerinių statinių išsikišančioms konstrukcijoms.
 ne visuomeninės paskirties inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo aptvarus – ne mažesnis
kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu.
 statant naujus visuomeninės paskirties statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar
statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus
apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant visuomeninės paskirties statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir
natūralus apšvietimas negali pablogėti.
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Gyvenamųjų teritorijų statiniams užstatymo reglamentai nustatomi vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ nuostatomis:
VIII skyriaus „Detalieji reikalavimai“:
1. VIII skirsnio „Gyvenamojo pastato sklypas“:
1.1. kiekvieno projektuojamo daugiabučio namo sklypo ribos žymimos reljefo elementais, atraminėmis
sienutėmis, gyvatvore arba ne žemesniu kaip 0,60 m aukščio ažūriniu aptvaru ar kitais būdais, kurių paskirtys:
informuoti namo bendruomenę, kaimynus bei atsitiktinius praeivius apie kompetencijos ir naudotojų bei
nuosavybės teisės ribas; prevencinė priemonė išvengti vaikų netikėtų išbėgimų į gatvę; slopinti gatvės ir kitą
nestacionarų ar stacionarų triukšmą – ažūrinį aptvarą reikiamoje vietoje pakeitus tinkamos konstrukcijos ir
aukščio triukšmo barjeru; prevencinė priemonė nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; išvengti bent iš dalies
nepageidaujamų gyvūnų.
1.2. Bet kurio tipo aptvarai (tvoros) neturi būti pavojingi žmonėms ir gyvūnams. Juose aštrūs daiktai
(spygliuota viela, stiklo duženos ir kita) gali būti naudojami aptvaruose (tvorose) ne žemesniame kaip 1,8 m
aukštyje. Sklypo aptvare (gyvatvorėje) įrengiami: vartai, atidaromi į vidų. Jų plotis ne mažesnis kaip 2,4 m.;
varteliai, atidaromi į vidų. Jų plotis ne mažesnis kaip 0,9 m.
1.3. Sklypo reljefo maksimalus leistinas nuolydis – 12%. Jeigu natūralaus reljefo nuolydis yra didesnis negu
12%, sklypo aukščių plane formuojamas sklypo reljefas taip, kad sklypas būtų tinkamas naudoti, o, nuvedant
lietaus (tirpstančio sniego) vandenį, būtų nepažeisti kaimynų interesai.
1.4. Blokuotame ir perimetriniame užstatyme turi būti paliktos angos arba tarpai, per kurias galima patekti į
vidinę užstatymo erdvę. Angos (tarpo) minimalus dydis 3,5 m pločio ir 4,5 m aukščio. Angų ir tarpų dažnis
nustatomas, įvertinant priešgaisrinius reikalavimus ir gyventojų interesus.
1.5. Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne trumpesnis kaip 3
valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.
1.6. Visi privažiavimai prie daugiaaukščių daugiabučių pastatų laiptinių, sklypo statinių turi turėti apsisukimo
aikšteles, tinkamas apsisukti valymo, atliekų vežimo automobiliams. Tokie privažiavimai gali būti
neprojektuojami iki paskutinės pastato laiptinės, jeigu atstumas iki jos yra ne didesnis kaip 25 m.
2. IX skirsnio „Priėjimai ir privažiavimai“:
2.1. Sklypuose priėjimų ir privažiavimų prie pastatų ribiniai dydžiai turi atitikti reglamento
8 lentelėje pateikiamus dydžius ir pastabose numatytus reikalavimus: visų privažiavimų ir priėjimų (takų,
sutapdinto eismo komunikacijų) pandusų dangos turi būti kietos, o konstrukcijos turi įvertinti ne mažesnės kaip
2,5 t keliamosios galios automobilių eismą; visi ribiniai dydžiai, išskyrus takų sklype minimalius pločius 0,75–
0,90 m, atitinka ŽN reikalavimus; poilsio aikštelės prie pandusų ir pėsčiųjų takų įrengiamos kas 0,75 m aukščio
pokytį, jų plotis ir ilgis ne mažesni kaip 1,50 m.
2.2.Leidžiama, jeigu tai neprieštarauja šio Reglamento reikalavimams, projektuoti vieną įvažiavimą, ne
siauresnį kaip 5,5 m, dviem greta esantiems pastatams. Įvažiavimo ašis turi sutapti su sklypų ribos linija, jei
sklypų savininkai nesusitaria kitaip.
2.3. Dviejų gretimų gyvenamųjų namų automobilių saugyklos gali būti projektuojamos blokuotos apie sklypų
ribos liniją, jeigu tai neprieštarauja šio Reglamento reikalavimams.
2.4. Visi privažiavimai prie daugiaaukščių daugiabučių pastatų laiptinių, sklypo statinių turi turėti apsisukimo
aikšteles, tinkamas apsisukti valymo, atliekų vežimo automobiliams. Tokie privažiavimai gali būti
neprojektuojami iki paskutinės pastato laiptinės, jeigu atstumas iki jos yra ne didesnis kaip 25 m.
3. X skirsnio „Gyvenamojo pastato išdėstymas sklype“:
3.1. daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai turi būti išdėstyti taip, kad: atitiktų pastatų patalpų ir vaikų žaidimo
aikštelių insoliacijos reikalavimus; netrukdytų natūraliam patalpų apšvietimui; atitiktų natūralaus patalpų
apšvietimo reikalavimus.
3.2. Vadovaujantis trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsaugos principu, 3.1 p. reikalavimai galioja kitiems
naujai statomiems ir rekonstruojamiems statiniams. Šie reikalavimai laikomi įvykdytais, jeigu atstumas nuo
užstojančio statinio yra: ne mažesnis negu jo aukštis; atstumai gali būti mažesni, jeigu pro užstoto pastato
langus bus garantuojamas ne mažesnis kaip 60º regėjimo kampas horizontalioje plokštumoje.
Sklypuose turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam
vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Tam gali būti naudojamas želdynų plotas. Sporto aikštelė turi būti
2
aptverta ažūriniu aptvaru. Projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m (čia
b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip
2
50 m . Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus (STR 2.02.01:2004
„Gyvenamieji pastatai“ 3.20, 3.37–3.43 punktai). Vaikų žaidimo aikštelė turi būti projektuojama ne arčiau kaip
10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir
gatvių.
Išorės aplinkos reikalavimai: statybos produktai, naudojami gyvenamiesiems namams, neturi būti laidūs
teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę
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žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 [3.28] ir
HN 36:2009 [3.29] reikalavimus.
Planuojamoje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 21d. įsakymu Nr.
D1-694 patvirtintų „Dėl atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”:
 „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo
tvarkos aprašo“ II skyrių „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų išdėstymas miestų ir miestelių planinėje
struktūroje ir jų normos“ planuojami vietiniai želdynai išdėstomi kvartalų grupėje, kurią formuoja aptarnaujančios
gatvės.
Atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. duomenimis Kelmės mieste gyveno 9 967 gyventojų, jis priskiriamas
mažiems miestams (iki 10000 gyventojų), aukščiau minėtų normų 14 punktas nustato, kad atskirųjų želdynų
mažiausi plotai, tenkantys vienam gyventojui: bendras rekreacinės paskirties želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus,
2
2
2
plotas, tenkantis vienam gyventojui – 20 m , iš jų: vietinių želdynų – 10 m ; centrinių želdynų – 10 m . Bendras
planuojamų vietinių želdynų plotas – 1,6690 ha, 1 gyventojui (planuojama apie 1100 gyventojų) - tektų apie 15,2
kv. m. vietinio želdyno. Vietinio želdyno didžiausias pasiekiamumo spindulys (atstumas nuo kvartalo grupės
gyventojo iki želdyno) 300 m. yra išlaikomas.
 „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo“ priede planuojamoje teritorijoje esantiems
sklypams priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto, nustatomas,
atsižvelgiant į žemės sklypo, kuriam želdynai priklauso, žemės naudojimo būdą:
gyvenamųjų teritorijų - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos sklypuose, želdynų,
įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
visuomeninės paskirties teritorijos statybos sklypuose, kuriuose numatoma:
administracinių pastatų statybos sklypai - želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 15% nuo viso žemės
sklypo ploto.
kultūros ir sporto pastatų statybos (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų ir kitų kultūros įstaigų, sporto kompleksų) - želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 25% nuo viso žemės sklypo ploto.
kitų mokslo ir mokymo įstaigų pastatų statyba - želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 30% nuo viso
žemės sklypo ploto.
komercinės paskirties objektų teritorijos - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos
sklypuose, želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 15% nuo viso žemės sklypo ploto.
Planuojami 24 sklypai:
Vienas sklypas – visuomeninės paskirties teritorijos – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos
apsaugos pastatų bei statinių statybos (V/V3) sklypas Nr.16. Formuojamas sklypas kaip dalis sklypo, reikalingo
daugiafunkciniam sporto ir laisvalaikio kompleksui plėsti. Kelmės rajono savivaldybės administracijos užsakymu
rengiamas kitas detalusis planas, kuriuo bus suformuotas sklypo reikalingo daugiafunkciniam sporto ir
laisvalaikio kompleksui statyti: dalinamas esamas žemės sklypas kad. Nr.5422/0005:446, esantis adresu - J.
Janonio g. 11, Kelmės m., kuriame veiklą vykdo VĮ Kelmės profesinio rengimo centras ir Kelmės rajono
pedagoginė psichologinė tarnyba ir prie jo prijungiamas planuojamas sklypas Nr.16.
Daugiafunkcinio sporto ir laisvalaikio komplekso teritorijoje numatoma ir stadiono statyba. Atstumai nuo
daugiabučių gyvenamųjų namų iki stadiono nėra reglamentuotų galiojančių teisės aktų. Tačiau stadionas
priskirtinas triukšmą keliantiems objektams, statant jį, turi būti laikomasi Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011,
Nr. 75-3638) 2 punkto „Triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties
pastatuose bei šių pastatų, išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės
sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų“ ir 1
lentelės „Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“ 4 punkto, reglamentuojančio didžiausius triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų (namų)
ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus
transporto sukeliamą triukšmą.
 Vienas sklypas – komercinės paskirties objektų teritorijos - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų
statybos, visuomeninės paskirties teritorijos (K/K1/V) - sklypas Nr.11. Tai sklypas, kuriame būtų statomi statiniai
projektuojamo kvartalo gyventojams aptarnauti, įrengiama vieta skulptūriniam akcentui.
 Vienuolika sklypų – gyvenamosios teritorijos - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(G/G2) sklypai: Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.12, Nr.14, Nr.19, Nr.20, Nr.21. Detaliojo plano koncepcijoje
sklype Nr. 21 buvo numatytas perimetrinis, kiliminis užstatymas, tačiau 2012 m. spalio 4 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-802 Reglamentas pakeistas, sąvoka „kiliminis” panaikinta. Todėl
siūloma sklype Nr.21 perimetrinis blokuotas užstatymo tipas. Siekiant suformuoti perimetrinį užstatymą, siūloma
užstatymą tarp sklypų Nr.2 ir Nr.3, Nr.4 ir Nr.5, Nr.6 ir Nr.7, Nr.19 ir Nr.20 blokuoti.
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Gyvenamosios paskirties sklypuose nustatyta statinių statybos zona (žiūr. brėž. DP-3). Ji užstatoma
pagal detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimų pagrindinių sprendinių lentelėje bei šiame aiškinamajame rašte
nustatytus reikalavimus. Planuojamos gyvenamosios paskirties sklypuose zonos gyventojų poilsiui ir vaikų
žaidimo aikštelėms įrengti - sąlyginės. Jų vieta ir dydis tikslinama rengiant techninius projektus, tačiau turi būti
išlaikomas ryšys su bendro naudojimo rekreacine teritorija (sklypas Nr.10).
Požeminės automobilių saugyklos gali būti įrengiamos visoje planuojamoje statinių statybos zonoje, kai
požeminės pastato dalys nėra išsikišusios virš žemės paviršiaus (STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių
skaičiavimo tvarka“). Tačiau antžeminėje sklypo dalyje turi būti įrengiami privalomieji želdynai ir kita reikalinga
infrastruktūra.
 Penki sklypai – atskirųjų želdynų teritorijos – rekreacinės paskirties želdynų (E/E1) sklypai: Nr.8, Nr.9,
Nr.10, Nr.17, Nr.24. Juose įrengiami rekreacinės paskirties želdynai, o sklype Nr.10 įrengiami rekreacinės
paskirties želdynai bei kita poilsio infrastruktūra: sporto aikštelės, poilsio zonos suaugusiems ir vaikams.
Planuojama nauja gatvė, jungianti J. Janonio ir planuojamą naują D1 kategorijos gatvę – D2 kategorijos gatvė
yra šalia mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypų ir atveria vaizdą į šių sklypų ūkinės dalies užstatymą.
Sklypai čia yra pakankamai dideli ir galėtų būti skaidomi tikslu formuoti užstatymą pagal planuojamą gatvę.
Todėl, rengiant teritorijų planavimo dokumentus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypuose, siūloma
per atskirųjų želdynų teritorijų sklypus Nr.8 ir Nr.24, planuoti įvažiavimus į juos.
 Vienas sklypas – atskirųjų želdynų teritorija – atskirųjų želdynų teritorijos (E/E3) sklypas Nr.23. Jame
esamo sureguliuoto upelio apsaugos juostoje įrengiami apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai.
 Penki sklypai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos – (I/I1/I2 ir I/I2) sklypai: Nr.1, Nr.13, Nr.15, Nr.18,
Nr.22. Tai sklypai, kuriuose įrengiamos gatvės, šaligatviai, klojami inžineriniai tinklai, o sklypuose Nr.13 ir Nr.18
numatoma ir modulinių elektros pastočių statyba.
Rengiant detalųjį planą ir nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
vadovaujantis Kelmės miesto bendrajame plane nustatytu konkrečiu teritorijos naudojimo tipu ir Pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turiniu, žemės sklypų naudojimo pobūdžių
sąrašu ir jų turiniu, patvirtintu žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-521/D1-40
(Žin., Nr. 2005, Nr. 14-450):
Sklypas Nr.1 – 5540 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros teritorija (I);
žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridoriams (tp10 – I/I2);
 užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 5,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 5540,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 58,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 5540,0 kv. m.




Sklypas Nr.2 – 2652 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 2 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 144,0 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
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ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 2652,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 2652,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S9 – 60,0 kv. m: 206, 207, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas).
S10 – 147,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).


Sklypas Nr.3 – 2766 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 2 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis, taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 144,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 2766,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 2766,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S11 – 315,0 kv. m ir S12 – 115,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).




Sklypas Nr.4 – 2549 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 2 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis, taškinis;
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leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 145,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 2549,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 2549,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S13 – 252,0 kv. m - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
S14 – 60,0 kv. m: 206, 207, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas).


Sklypas Nr.5 – 2517 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 2 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis, taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 145,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 2517,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 2517,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S15 – 697,0 kv. m: - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).




Sklypas Nr.6 – 2814 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
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naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 3 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis, taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 146,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 2814,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 2814,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S16 – 665,0 kv. m: - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).


Sklypas Nr.7 – 3850 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 3 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 144,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 4,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 3850,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 157,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 3850,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S17 – 60,0 kv. m - 206, 207, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas).
S18 – 180,0 kv. m ir S19 – 171,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
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Planavimo organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8~427) 69053

Objektas:

Gyvenamojo kvartalo J. Janonio g., Kelmės mieste, detalusis planas

Projektavimo stadija:

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas:

V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427)51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

Sklypas Nr.8 – 798 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorija (G1);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacinės paskirties želdynų (sd15 – E/E1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 7,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 798,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 41,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 798,0 kv. m.
Sklypas Nr.9 – 372 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacinės paskirties želdynų (sd15 – E/E1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 5,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 372,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 92,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 372,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S20 – 256,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Sklypas Nr.10 – 10955 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacinės paskirties želdynų (sd15 – E/E1);
statinių aukštingumas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 4,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 10955,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 20,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 10955,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S7 – 1797,0 kv. m ir S8 – 1271,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).





Sklypas Nr.11 – 6747 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
žemės sklypo paskirtis - kita;
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Planavimo organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8~427) 69053

Objektas:

Gyvenamojo kvartalo J. Janonio g., Kelmės mieste, detalusis planas

Projektavimo stadija:

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas:

V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427)51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

naudojimo būdas ir pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos - prekybos, paslaugų ir pramogų
objektų statybos, visuomeninės paskirties teritorijos (tp9/tp7 - K/K1/V );
 statinių aukštingumas – 1 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 60,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 2,0;
 užstatymo tipas – laisvo planavimo;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 147,7 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – nuo 15% iki 30% nuo viso žemės sklypo ploto, priklausomai nuo
statomų pastatų paskirties.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 135,0 kv. m;
 dujotiekių apsaugos zonos, p. 9(IX) – 103,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 6747,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 221,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 6747,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S21 – 517,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).


Sklypas Nr.12 – 1763 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G2);
 statinių aukštingumas – 3 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 147,0 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 1763,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 1763,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S23 – 62,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
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Planavimo organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8~427) 69053

Objektas:

Gyvenamojo kvartalo J. Janonio g., Kelmės mieste, detalusis planas

Projektavimo stadija:

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas:

V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427)51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

Sklypas Nr.13 – 1449 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10 – I/I1/I2);
 užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – 89,0 kv. m;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 48,0 kv. m;
 dujotiekių apsaugos zonos, p. 9(IX) – 342,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 1449,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – 59,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 193,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 1449,0 kv. m.
Planuojamas servitutas:
S22 – 181,0 kv. m: 7 - teisė svetimam statinio naudotojui naudoti statinį stovintį žemės sklype (modulinei
elektros pastotei statyti).
Pastaba: J. Janonio gavės dalis (sklypas Nr.02) patenkantis į planuojamą teritoriją, planuojama kaip D2
kategorijos gatvė ir platinama iki 12,5 m. pločio. Sklypas Nr.13 planuojamas kaip naujos gatvės dalis ir esamos
gatvės (sklypas Nr.02) išplatinimui.
Sklypas Nr.14 – 3322 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 3 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 149,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 dujotiekių apsaugos zonos, p. 9(IX) – 13,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 3322,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 33,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 3322,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S24 – 812,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Sklypas Nr.15 – 1131 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridoriams (tp10 – I/I2);
 užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
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Planavimo organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8~427) 69053

Objektas:

Gyvenamojo kvartalo J. Janonio g., Kelmės mieste, detalusis planas

Projektavimo stadija:

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas:

V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427)51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 35,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 1131,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – 213,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 366,0 kv. m.
Sklypas Nr.16 – 24160 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – visuomeninės paskirties teritorija (V);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – visuomeninės paskirties teritorijos – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto,
sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (V/V3);
 statinių aukštingumas – 1 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 60,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 2,0;
 užstatymo tipas – laisvo planavimo;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 152,0 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 25% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 247,0 kv. m;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 24160,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – 2,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 689,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 24160,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S1 – 1066,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Pastaba:
1. statinių statyba, numatyta galimoje statinių statybos zonoje, esančioje servituto ribose, galima tik nustatyta
tvarka gavus tinklus eksploatuojančios įmonės sąlygas dėl esamų tinklų pertvarkymo.
2. sklypas planuojamas visuomeninės paskirties žemės sklypui (kad. Nr.5422/0005:446) plėsti - daugiafunkcinio
sporto ir laisvalaikio komplekso teritorijai formuoti (rengiamas kitas detalusis planas).
Sklypas Nr.17 – 574 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacinės paskirties želdynų (sd15 – E/E1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 574,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 252,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 574,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S2 – 353,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
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Sklypas Nr.18 – 5450 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10 – I/I1/I2);
 užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 5450,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 5450,0 kv. m.
Planuojamas servitutas:
S5 – 150,0 kv. m: 7 - teisė svetimam statinio naudotojui naudoti statinį stovintį žemės sklype (modulinei elektros
pastotei statyti).
Sklypas Nr.19 – 3052 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 3 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis, taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 150,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 3052,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 3052,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S3 – 526,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Sklypas Nr.20 – 3052 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
žemės sklypo paskirtis - kita;
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naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 3 – 4 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 1,2;
 užstatymo tipas – perimetrinis, taškinis;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 15,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 150,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 3052,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 3052,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S4 – 658,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).


Sklypas Nr.21 – 5219 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
(tp6-G/G2);
 statinių aukštingumas – 1 – 3 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 40,0 %;
 užstatymo intensyvumas – 0,8;
 užstatymo tipas – perimetrinis, blokuotas;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 10,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 143,0 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas - 30% nuo viso žemės sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 5219,0 kv. m;
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – plotas nustatomas rengiant
techninius projektus statiniams statyti ir šilumos ir karšto vandens tiekimo linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 5219,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
S6 – 375,0 kv. m: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
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Sklypas Nr.22 – 13661 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros teritorija (I);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorija - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams
(tp10 – I/I2);
 užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 1376,0 kv. m;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 13661,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p.49(XLIX)– 2446,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 13661,0 kv. m.
Sklypas Nr.23 – 3354 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – atskirųjų želdynų teritorija (E);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų (sd15 –
E/E3);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 24,0 kv. m;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 3354,0 kv. m;
 vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, p. 29(XXIX) – 648,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 675,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 3354,0 kv. m.
Planuojamas servitutas:
S25 – 50,0 kv. m: 7 - teisė svetimam statinio naudotojui naudoti statinį stovintį žemės sklype (lietaus nuotekų
valymo įrenginiams statyti).
Sklypas Nr.24 – 637 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorija (G1);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacinės paskirties želdynų (sd15 – E/E1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijų tinklams/įrenginiams įrengti;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 637,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 637,0 kv. m.
Sklypas Nr.02 – 1011,0 kv. m (esama, suformuota J. Janonio gatvės dalis):
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorija - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams
(tp10 – I/I2);
 užstatymo tankis ir užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
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Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatyti naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 332,0 kv. m;
2
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 288 m ;
 požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos, p. 20(XX) – 1011,0 kv. m;
2
 šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, p. 48(XLVIII) – 40 m ;
2
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - 756 m .
Sklypų ribos, plotai, naudojimo ir statybos reglamentai bei servitutų ribos, plotai, servitutų reikšmės
nurodyti detaliojo plano sprendinių brėžiniuose DP-3, DP-4, DP-5 esančiose detaliojo plano teritorijos tvarkymo
režimų pagrindinių sprendinių ir servitutų lentelėse. Statinių statybos zona (žemės sklypo dalis, kurioje
numatoma statyti pastatus (statinius), statybos riba - linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba,
išskyrus inžinerinius tinklus, pažymėta brėžinyje.
Parkavimo vietų poreikis. Parkavimo vietų poreikis sprendžiamas individualiai kiekvienoje skirtingos
paskirties teritorijoje, priklausomai nuo statomų pastatų paskirties, techninio projekto stadijoje pagal STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 10 lentelėje nustatytus reikalavimus
(daugiabučiams gyvenamiesiems namams - minimalus stovėjimo vietų skaičius 1 butui – 1 vieta). Turint galvoje
užstatymo intensyvumą, parkavimo poreikius galima realizuoti įrengiant požemines aikšteles arba planuojamo
užstatymo antžeminių dalių tūrių sąskaita. Siūloma gyvenamoje teritorijoje - daugiabučiams gyvenamiesiems
pastatams ir bendrabučiams statyti automobilių parkavimą planuoti apie 20% vietų - įrengiant antžemines
aikšteles ir apie 80% vietų - įrengiant požemines aikšteles arba planuojamo užstatymo antžeminių dalių tūrių
sąskaita. Preliminarus galimas automobilių parkavimo aikštelių (antžeminių ir požeminių) išdėstymo variantas
pateiktas brėžinyje DP-4.
Atsižvelgiant į tai, kad kiekviename daugiabučiame gyvenamajame pastate turi būti suprojektuoti
žmonėms su negalia įvairių dydžių butai, sudarantys ne mažiau kaip 5% bendro butų pastate skaičiaus (STR
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“) ir kad reikalavimas projektuoti
ne mažiau 5% butų, pritaikytų žmonėms su negalia, taikomi tiems gyvenamiesiems pastatams, kurie yra ne
toliau kaip 500 m kelio pėsčiomis iki viešojo keleivių susisiekimo stotelių, automobilių parkavimo vietų skaičius
žmonėms su negalia gyvenamųjų namų automobilių saugyklose priklausys nuo butų, pritaikytų neįgaliesiems
skaičiaus.
Sanitarinė apsaugos zona. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (Žin., 1992, Nr.22-652; 2010, Nr. 985089) XIV skyriaus „Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos“ 68
punktu:
0bjektų, iki kurių nustatomi
atstumai, pavadinimas
Gyvenamieji namai
Visuomeniniai pastatai

nuo garažų ir atvirų mašinų aikštelių, kai mašinų skaičius
10 ir mažiau
10
10

11-50
15
10

51-100
25
15

101-300
35
25

daugiau kaip 300
50
25

Automobilių stovėjimo vietos gali būti projektuojamos tik sklypų ribose. Automobilių stovėjimo vietų
skaičius ir jų vieta, projektuojant konkrečius statinius, gali būti keičiama priklausomai nuo to, kurioje vietoje,
kokios paskirties ir kokio dydžio pastatai bus projektuojami. Įvažiavimo ir išvažiavimo vietos į projektuojamas ir
esamas gatves, automobilių stovėjimo vietos rengiant techninius projektus gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į
tai, kur bus nuspręsta statyti pastatus. Automobilių stovėjimo aikštelės atstumas iki atitinkamos paskirties
pastatų nustatytas ir STR 2.0.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
Planuojamos teritorijos susisiekimo infrastruktūra. Planuojama teritorija yra Kelmės miesto
vakarinėje dalyje prie J. Janonio gatvės. Planuojant šios teritorijos gatvių tinklą, būtina vadovautis Kelmės
miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Svarbiausia šiuo metu transportinė jungtis su kitais pagrindiniais miesto rajonais yra J. Janonio, Pievų ir
Dariaus ir Girėno gatvės. Kelmės miesto sprendiniuose planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse numatytos
šios svarbiausios transportinės jungtys:
 J. Janonio gatvė (esama) D1 kategorijos gatvė (atitinkanti M 7.00/40 skersinio profilio reikalavimus),
Gatvės važiuojamoji dalis - 6,0 metrų pločio, dviejų eismo juostų. Gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų
zonos - 20 metrų.
 planuojama nauja gatvė (nuo Vytauto Didžiojo ir Statybininkų gatvių sankryžos iki susijungimo su
Dariaus ir Girėno gatve) - D1 kategorijos gatvė (atitinkanti M 7.00/40 skersinio profilio reikalavimus), gatvės
LAPAS

LAPŲ

69

17

08/2012 – DP – AR

Planavimo organizatorius:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. (8~427) 69053

Objektas:

Gyvenamojo kvartalo J. Janonio g., Kelmės mieste, detalusis planas

Projektavimo stadija:

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas:

V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427)51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

važiuojamoji dalis - 6,0 metrų pločio dviejų eismo juostų. Planuojamos naujos gatvės juostos plotis tarp
raudonųjų linijų - 20 metrų.
 planuojama nauja gatvė, jungianti J. Janonio ir planuojamą naują D1 kategorijos gatvę – D2
kategorijos gatvė, atitinkanti M6.50/30 skersinio profilio reikalavimus. D2 kategorijos gatvės važiuojamoji dalis
planuojama 5,5 metrų pločio, dviejų eismo juostų; gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų – 12,5 metrų.
 planuojamos teritorijos funkcines zonas ir pagrindines gatves jungia aptarnaujančios gatvės D2
kategorijos gatvės ir akligatviai – D2-2 kategorijos gatvės, atitinkančios M6.50/30 skersinio profilio reikalavimus.
Gatvių važiuojamoji dalis planuojama iki 5,5 metrų, dviejų eismo juostų; gatvės juostos plotis tarp raudonųjų
linijų – 12,5 metrų.
Planuojama kvartalo susisiekimo sistema užtikrins svarbius transporto eismo organizavimo ir gatvių
tinklo kategorijų reikalavimus - miesto vakarinės dalies gatvių tinklo rišlumą ir gyvenamojo rajono apsaugą nuo
tranzitinių transporto srautų ir krovininio transporto eismo.
Inžinerinis teritorijos aprūpinimas. Planuojamų žemės sklypų inžinerinio aprūpinimo galimybės
numatytos pagal išduotas inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių planavimo sąlygose. Planuojami statyti
objektai bus prijungiami prie miesto inžinerinių tinklų.
Šildymas. Šilumos tinklų plėtra planuojamoje teritorijoje numatyta Kelmės rajono šilumos ūkio
specialiajame plane, patvirtintame Kelmės rajono tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.T-55, kuriame
pagal Kelmės miesto teritorinį bei prioritetinį šilumos tiekimo būdą planuojamas sklypas patenka į centralizuotą
zoną. Pagal UAB „LITESKO“ filialo „Kelmės šiluma“ 2011-03-16 planavimo sąlygas Nr.4-105(2.17) prijungti prie
esamų tinklų, esančių kitoje J. Janonio gatvės pusėje maždaug už 90 m nuo planuojamų teritorijos ribos, esamų
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale. Prijungimo klausimai bus sprendžiami rengiant pastatų ir statinių
techninius projektus. Tinklai klojami esamų ir planuojamų gatvių raudonųjų linijų ribose. Klojant tinklus
planuojamų sklypų ribose – numatyti servitutai tinklų apsaugos zonų ribose.
Elektros tiekimas. Pagal išduotas AB „LESTO“ 2011-04-08 planavimo sąlygas Nr.TS-44840-11-0073,
planuojamos teritorijos elektros įrenginiams elektros energija (500 kW leistina naudoti galia, taikant trečią (III)
aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją) bus tiekiama iš esamos šalia planuojamo sklypo 10 kV
kabelinės linijos (iš Kelmės 110/35/10 kV TP) įsipjaunant į kabelį, tarp TR-35 ir TR-26, sumontuojant 10 kV
kabelinę liniją ir modulinę tranzitinę (MTT) bei reikiamą 0,4 kV kabelinį tinklą.
Reikiamo 0,4 kV kabelinio tinklo, 10 kV kabelinių linijų ir modulinių tranzitinių MTT pastočių (vieta gali
būti tikslinama statinių projektavimo metu) statyba ir eksploatavimas numatomi esamų ir planuojamų gatvių
raudonųjų linijų ribose. Klojant tinklus planuojamų sklypų ribose – numatyti servitutai tinklų apsaugos zonų
ribose. Modulinių tranzitinių MTT pastočių pažymėtos vietos planuojamų gatvių raudonųjų linijų ribose. Jų
statybai planuojami servitutai.
Rengiant techninius projektus statinių statybai ir elektros kabelių klojimui, privalu gauti technines
sąlygas iš įmonės - elektros energijos tiekėjos.
Žemės klausimai elektros linijų tiesimo vietose sprendžiami vadovaujantis Žemės, Elektros energetikos
ir kitų įstatymų reikalavimais:
 žemės juostos laikinam naudojimui elektros tinklų statybos laikotarpiu suteikiama LR Vyriausybės
nustatyta tvarka;
 žemės sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, nepaimami iš žemės savininkų (naudotojų) ir jie
naudojami kitoms reikmėms laikantis “Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų” ir “Elektros tinklų apsaugos
taisyklių” reikalavimų.
 skirstomojo tinklo operatorius tiesti naujus 10 kV ir 0,4 kV skirstomuosius tinklus kitų asmenų žemėje turi
teisę tik sudarius žemės sklypų servituto sutartis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu.
Ryšių tinklai. Pagal TEO LT, AB 2011-05-03 planavimo sąlygas Nr.03-2-06-2/1092 ryšių tinklai pagal
suderintą toponuotrauką yra šalia planuojamos teritorijos J. Janonio gatvėje. Rengiant statinių ir ryšio kabelio
techninius projektus, prisijungimo vieta prie ryšių linijų tikslinama pagal statomų statinių vietą, gavus technines
sąlygas iš fiksuoto ryšio paslaugas tiekiančios ir tinklus eksploatuojančios įmonės. Tinklai klojami esamų ir
planuojamų gatvių raudonųjų linijų ribose. Klojant tinklus planuojamų sklypų ribose – numatyti servitutai tinklų
apsaugos zonų ribose.
Vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklai. Pagal išduotas UAB „Kelmės vanduo“ 2011-03-17 planavimo
sąlygas Nr.TS-03:
 Vandentiekio linijos planuojamos prijungti prie esamų vandentiekio tinklų esančių Pievų ir J. Janonio
gatvėse.
 Fekalinių nuotekų tinklai planuojami prijungti prie esamų fekalinių nuotekų tinklų esančių Dariaus ir
Girėno gatvėje. Planuojamoje gatvėje, jungiančioje J. Janonio gatvę su planuojama D1 kategorijos gatve, netoli
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Dariaus ir Girėno gatvės, numatyta vieta požeminei fekalinių nuotekų siurblinei, kurią bus tikslinga įrengti, jei
nebus pabaigti projektuoti ir vėliau statyti fekalinių nuotekų tinklai šioje Dariaus ir Girėno gatvės dalyje. Tinklai
klojami esamų ir planuojamų gatvių raudonųjų linijų ribose. Klojant tinklus planuojamų sklypų ribose – numatyti
servitutai tinklų apsaugos zonų ribose.
Lietaus nuotekų tinklai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m balandžio 2 d.
įsakymu Nr.D1-193 patvirtintu ,,Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594): 16 punktu
nustatyta, kad paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo
plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant į bendras (kitiems asmenims priklausančias) paviršinių nuotekų
tvarkymo sistemas turi būti valomos bent smėlio (purvo), naftos gaudyklėse, kurių našumas ir efektyvumas
leidžia įgyvendinti reglamento 24.1 ir 24.3 punkte nustatytas sąlygas.
Kelmės seniūnija 2011-03-28 planavimo sąlygų Nr.S-74 nenustato. Brėžiniuose parodyta planuojama
lietaus nuotekų linijos planuojamos prijungti prie lietaus nuotekų linijos esančios J. Janonio gatvėje. Kita dalis
lietaus nuotekų siūloma nuvesti į vakarus nuo planuojamos teritorijos esantį upelį. Smėlio (purvo), naftos
gaudyklės vieta ir reikalingumas sprendžiamas rengiant gatvių, pastatų ir statinių techninius projektus, gavus
reglamento 10 punkte nustatytus reikalavimus: konkretaus objekto paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką
reikalavimai nustatomi statybos projekte ir (ar) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK)
leidime, o paviršinių nuotekų išleidimui į kitiems asmenims priklausančius nuotakynus – nuotekų tvarkymo
paslaugų pirkimo – pardavimo sutartyje. Preliminari (smėlio (purvo), naftos gaudyklės) lietaus nuotekų valymo
įrenginių vieta pažymėta brėžiniuose DP-3, DP-4.
Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, detaliajame plane išnagrinėjami
galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai. Konkretus teritorijos
aprūpinimas inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis nustatomas statinių techninių projektų
sprendiniais.
Atliekos. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01
Nr.IX-1004 (Žin., 2002, Nr.72-3016) reikalavimais. Buitinės atliekos bus surenkamos į konteinerius ir išvežamos
į buitinių atliekų sąvartyną, bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis
įmonėmis. Buitinių atliekų konteinerių vietos įrengiamos visuomeninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties
sklypų teritorijose. Preliminarus jų išdėstymas pažymėtas brėžiniuose DP-3, DP-4 ir sprendžiamas techninių
projektų rengimo metu. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose buitinių atliekų konteinerių vietų įrengimas
priklausys nuo pasirinkto jų šalinimo būdo - atsižvelgiant į STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 259.1
punktą - buitinės atliekos gali būti šalinamos dviem pagrindiniais būdais: buitinės atliekos (rūšiuotos ar
nerūšiuotos) bute sudedamos į maišus ir nunešamos į pastate esančias patalpas arba sklype įrengtas aikšteles
buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti arba buitinių atliekų šalinimo inžinerinė sistema, kai buitinės atliekos
šalinamos specialiai įrengtu vamzdžiu.
Gaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinama remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
gelbėjimo komandų pajėgomis. Atstumas iki artimiausios Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos, esančios
Kelmės mieste, yra maždaug apie 1,5 km. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš esamų ir planuojamose
gatvėse, rengiant techninius projektus suprojektuotų ir įrengtų hidrantų. Prie pastatų ir inžinerinių statinių turi
būti užtikrintas priešgaisrinių automobilių privažiavimas: iš vienos pusės – kai pastato arba inžinerinio statinio
plotis ne didesnis kaip 18 m ir iš dviejų pusių – kai plotis didesnis kaip 18 m. Techninio projekto stadijoje bus
numatytos visos privalomos priešgaisrinės saugos priemonės. Numatomų statyti statinių ugniai atsparumo
laipsnis, priklausomai nuo jų paskirties, turi būti ne mažesnis nei I-II.

Projekto vadovė

Valerija Olišauskienė
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Irena Sirusienė
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