SODŲ BENDRIJOS ,,RASA“ TERITORIJOS, ESANČIOS KELMöS RAJONE, KELMöS
APYLINKIŲ SENIŪNIJOJE, KAKONIŠKöS KAIME, DETALUSIS PLANAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Detaliojo plano rengimo pagrindas –
1.1. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2014 m. kovo m÷n. 24d. įsakymas
Nr. A – 273, ,,D÷l teritorijos, esančios sodų bendrijoje ,,Rasa“, Kakonišk÷s kaime, Kelm÷s
apylinkių seniūnijoje, Kelm÷s rajone detaliojo plano parengimo“.
1.2. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2014 m. geguž÷s m÷n. 19d. įsakymas
Nr. A – 464, ,,D÷l sodų bendrijos ,,Rasa“, esančios Kakonišk÷s kaime, Kelm÷s apylinkių
seniūnijoje, Kelm÷s rajone kompleksinio teritorijos planavimo darbų programos tvirtinimo“.
1.3. Teritorijų planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2014-05-13
Nr.(18.9)-SR-14.
2. Detaliojo plano organizatorius – Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktor÷ (Vytauto
Didžiojo g. 58, 86143 Kelm÷, tel.8 427 69070, el.paštas: virginija.kneiziene@kelme.lt
3. Detaliojo plano reng÷jas – UAB „Archinova“, fil. ,,ER projektai“ ( Tilž÷s g. 170-420, Šiauliai, tel.8
41 522411, el.paštas: ruta@rprojektai.lt)
4. Detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo tvarka : bendroji.
Detaliojo planavimo dokumento lygmuo: vietov÷s.
II. SITUACIJOS ANALIZö IR SIŪLYMAI
5. Planuojama sodų bendrijos ,,Rasa“ teritorija yra Kelm÷s miesto pietryčiuose. Ji apima apie 22 ha
teritoriją tarp Uosių gatv÷s (rajoninis kelias Nr.2107) šiaur÷s vakaruose, sodų bendrijos ,,Statybininkas"
bei nedidelio tvenkinio pietin÷je dalyje, privačios žem÷s sklypų (žem÷s ūkio paskirties) ir Rasos gatv÷s
šiaur÷s rytuose bei Kražant÷s up÷s rytuose.
Nagrin÷jamos teritorijos reljefas nelygus, tolygiai žem÷jantis pietryčių kryptimi,
aukščių skirtumas apie 31 metrų. Teritorija užstatyta mažais sodo nameliais, beveik visa
neužstatytos teritorijos danga yra natūralus gruntas ir žvyro danga privažiavimo keliukams. Taip pat
teritorijoje yra keletas nedidelių tvenkinių bei du dideli bendro naudojimo tvenkiniai, kurių plotas
0,39ha ir 0,45ha.
Teritorija neapaugusi vertingais želdiniais, yra savaime išaugusių medžių ir krūmų bei sodų
sklypuose augančių vaismedžių. Šiuo metu nagrin÷jamos teritorijos urbanizacijos laipsnis yra menkas:
sodo nameliai ir mažaaukščiai gyvenamieji namai.
Teritorija gali būti gerai inžineriškai aprūpinta, nes per ją praeina elektros tiekimo aukštos
įtampos 10kV ir 110kV tinklai, ryšių komunikacijų inžineriniai tinklai, o Bendrajame plane numatyta
vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų išvystymas.
Pagrindinis įvažiavimas į sodo bendriją ,,Rasa“ yra iš esamos Rasos (D2 kategorijos) gatv÷s.
Privažiavimo keliai prie atskirų sklypų esami.

Pagal Kelm÷s miesto teritorijos bendrąjį planą planuojamoje sodų bendrijos ,,Rasa“ teritorijoje
numatytos mažaaukščių gyvenamųjų namų (nuo 2011-10-01 - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos) gyvenamosios teritorijos – tai teritorijos, kuriose dominuoja esami ir numatomi statyti
vieno ar dviejų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.
Detaliojo plano ribose planuojamą teritoriją sudaro šios esamos tikslin÷s žem÷s
naudojimo paskirtys:
– žem÷s ūkio paskirties žem÷, kuri sudaro 5,77% planuojamos teritorijos;
– žem÷s ūkio paskirties (sodų) žem÷, kuri sudaro 71,59% planuojamos teritorijos;
- valstybin÷ žem÷ sudaro apie 22,64% planuojamos teritorijos, į kurią įeina esamų kelių ir
privažiavimų teritorija, laisva neužstatyta teritorija.
Vadovaujantis projektavimo darbų programa:
Detaliajame plane (sklypams, kuriems atlikti preliminarūs matavimai) numatomi suformuoti
gyvenamosios paskirties žem÷s sklypai, skirti vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų su priklausiniais
statybai (G1), nustatant jiems reglamentus, laisvas sodybinio tipo užstatymas.
Kitiems žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypams (turintiems atliktus kadastrinius matavimus)
keičiama žem÷s paskirtis į kitos paskirties sklypus, skirtus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų su
priklausiniais statybai (G1), nustatomi reglamentai.
Esamam žem÷s ūkio paskirties sklypui , kad. Nr.5446/0001: 241 keičiama žem÷s paskirits į kitos
paskirties , skirta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai (G1).
Planuojama teritorija patenka į Bendrajame plane nustatytą Gamtinio karkaso įtakos zoną.
Gamtinio karkaso teritorijose, esančiose miestų kitos paskirties žem÷s sklypuose, atsižvelgiant į
bendruosiuose planuose nustatytą žem÷s paskirtį, būdą ir pobūdį, galima projektuoti ir statyti
gyvenamuosius namus ir jų kvartalus, atsižvelgiant į Gamtinio karkaso nuostatų 11 punkto reikalavimus
– užstatymo tankumo ribojimas iki 30%. Visuose gyvenamosios paskirties sklypuose numatomas
užsatymo tankis iki – 0,3. Planuojamas sklypų G1 apželdinimo procentas – ne mažiau 25%, gamtinio
karkaso ribose – ne mažiau 50%. Projektuojamų pastatų aukštis – iki 8m.
Formuojami infrastruktūros sklypai – gatvių tinklas , nustatant gatvių raudonąsias linijas (I2).
Sodų bendrijos ,,Rasa“ vidin÷s gatv÷s projektuojamos D3 kategorijos vienos juostos, 3,5m pločio.
Akligatviuose projektuojami 12m skersmens apsisukimai. D3 kategorijos gatvių raudonųjų linijų plotis
kintamas – nuo 5m (siauriausiose vietose) iki 10m.
Pagrindin÷ Rasos gatv÷ projektuojama D2 kategorijos 5m pločio, dviejų juostų, atstumas tarp
raudonųjų linijų – 12m.
Inžineriniai tinklai (vandentiekis ir nuotekos) projektuojami po D3 kategorijos gatvelių važiuojama
dalimi, o 0,4Kv elektros kabelis – sklypų ribose, numatant apribojimus jo tiesimui ir eksploatavimui.
Būsimi vandentiekio ir nuotekų tinklai numatomi pajungti į Uosių gatv÷je pagal specialiųjį planą
numatytus tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus.
Formuojami bendro naudojimo sklypai (E - atskirųjų želdynų teritorijos), kuriuose užstatymas
nenumatomas. Paliekami plotai galimam teritorijos želdynų formavimui ir poilsio zonų įrengimui.
Atskirųjų želdynų teritorija –žem÷s sklypai, skirti atskiriesiems rekreacin÷s, mokslin÷s, kultūrin÷s ir
memorialin÷s bei apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynams įrengti.
Įvertinus esamą pad÷tį, Kelm÷s miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, planuojamoje
teritorijoje, sodų bendrijoje ,,Rasa“ Kakonišk÷s kaime, Kelm÷s apylinkių seniūnijoje, Kelm÷s rajone,
nustatomos šios žem÷s naudojimo funkcinio prioriteto teritorijos:
– Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija;
– Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija su dideliu želdinių kiekiu
(tvarkomos pagal Gamtinio karkaso nuostatus);
– Bendro naudojimo teritorija (ekstensyviam naudojimui įrengiami želdynai).
– Susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros teritorija;

Planuojamos teritorijos funkcinis zonavimas pagal planuojamas žem÷s naudojimo funkcijas,
numatytas Kelm÷s rajono Bendrajame plane, parod÷, kad dalį planuojamos teritorijos užima zonos,
kuriose prioritetas teiktinas žaliosioms erdv÷ms ir rekreacinei veiklai.
Šias zonas sudaro:
– Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, įtakojamos gamtinio karkaso;
– Bendro naudojimo teritorija, kurioje želdynai įrengiami ekstensyviam naudojimui, t.y. naujų
statinių statyba šioje teritorijoje negalima.
– Teritorija, įeinanti į vandens apsaugos juostą. Ten naujų statinių statyba negalima.
Detaliojo plano siūlymai:
5.1. Formuojami kitos paskirties sklypai, skirti vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai (G1) ir nustatomi reglamentai:
a) atitinkantys sklypų preliminarių matavimų duomenis – 87 sklypai;
b) mažesni sklypai nei pagal preliminarių matavimų duomenis – 45 sklypai;
Įvažiavimai į sklypus numatomi iš esamų gatvių.
Automobilių statymo klausimai sprendžiami sklypų ribose.
5.2. Keičiama paskirtis 87 suformuotiems pagal kadastrinius matavimus žem÷s ūkio
paskirtes sklypams į kitos paskirties sklypus, skirtus vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai (G1) ir nustatomi reglamentai.
Įvažiavimai į sklypus numatomi iš esamų gatvių.
Automobilių statymo klausimai sprendžiami sklypų ribose.
5.3. Formuojami 12 kitos paskirties LVŽ (laisvos valstybin÷s žem÷s ) sklypų, skirtų
valstyb÷s aktų nustatyta tvarka prijungti prie privačių sklypų, jei šių sklypų
savininkai pageidaus.
5.4. Suformuoti 3 kitos paskirties žem÷s sklypai – bendro naudojimo sklypai
(E - atskirųjų želdynų teritorijos), kuriuose užstatymas nenumatomas.
5.5. Suformuoti 13 kitos paskirties sklypų – inžinerin÷s infrastruktūros sklypai
(I2 – gatvių ir inžinerinių tinklų įrengimui).
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
Detaliojo plano teritorijai nustatytos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos ir apribojimai.
Žiūr÷ti pagrindinį br÷žinį.
VI – Elektros linijų apsaugos zonos – viso 24415m²;
I - Ryšių linijų apsaugos zonos – viso 8502 m²;
XXIX – Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – viso 48746 m²;
XLIX – Vandentiekio. Lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių
Apsaugos zonos
– viso 42875m².
Detaliuoju planu suformuotiems sklypams nustatyti servitutai:
S1 (203) – Kelio servitutas – teis÷ važiuoti tranporto priemon÷mis
(tarnaujantis daiktas) – viso 33403 m².
S2 (206) – Teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas) – viso 213616 m²
S2 (206,207) – Teis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas) – viso 213616 m²

INŽINERINIAI TINKLAI IR INFRASTRUKTŪRA
Vadovaujantis Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos
skyriaus išduotomis 2014-05-13 Teritorijų planavimo sąlygomis Nr. (18.9) – SR – 14, ,,Rasos“
kolektyvinių sodų teritorijoje, Kakonišk÷s kaime, Kelm÷s apylinkių seniūnijoje, Kelm÷s rajone buvo parengtas
detalusis planas ir numatyti koridoriai visiems inžineriniams tinklams pagal išduotas atskirų institucijų technines
sąlygas.
Vandentiekis
Vandentiekio tinklai numatomi pl÷toti ir įrengti visame būsimame gyvenamajame kvartale pagal Vandens
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialųjį planą, patvirtintą 2009m. tarybos sprendimu
Nr. T-207 bei technines sąlygas 2014-05-09 Nr.TS-07.
„Rasos“ sodų gyvenamajam kvartalui vanduo bus tiekiamas iš Kelm÷s miesto inžinerinių tinklų.
Vandentiekio tinklai numatomi pakloti dabartin÷je Uosių gatv÷je (rajonin÷s reikšm÷s kelias 2107)
Vandentiekio tinklai ,,Rasos‘ sodų gyvenamojo kvartalo viduje projektuojami gatvelių raudinųjų linijų
zonoje. Vamzdyno diametras bus parinktas techninio projekto stadijoje. Numatomas vandens suvartojimas
(priimama, kad viename name gyvens 3,5 žmogaus, suvartojimo norma 1 gyventojui 200 l) 153,3 m3/d.
Vandentiekio tinklų aptarnavimui numatyta po 2,5 m nuo vamzdžio ašies tinklo apsaugos zona.
Kvartale yra du esami tvenkiniai gaisrų gesinimui prie Rasos gatv÷s, kurių kiekvieno vandens tūris daugiau kaip
4000m³. Yra numatyti gaisrinių mašinų privažiavimai prie tvenkinių esamomis gatvel÷mis, taip pat apsisukimo
aikštel÷ 12x12m.
Siekiant užtikrinti gaisrin÷s saugos reikalavimus būtina įrengti gaisrinius hidrantus kas
150-200 metrų atstumu. Konkreti hidrantų vieta ir išd÷stymas bus numatyti techninio projekto metu.
Pagal gyventojų skaičių, pastatų aukštingumą ir kt. reikalavimus išor÷s gaisrų gesinimui reik÷s qh=10 l/s
vandens.
Buitinių nuotekų tinklai
Buitinių nuotekų tinklai numatomi pl÷toti ir įrengti visame būsimame gyvenamajame kvartale pagal
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialųjį planą, patvirtintą 2009m. tarybos
sprendimu Nr. T-207 bei technines sąlygas 2014-05-09 Nr.TS-07.
„Rasos“ sodų gyvenamojo kvartalo buitinių nuotekų tinklai bus prijungti prie Kelm÷s miesto inžinerinių
tinklų. Buitinių nuotekų tinklai numatomi pakloti dabartin÷je Uosių gatv÷je (rajonin÷s reikšm÷s kelias 2107).
Nuotekų tinklai projektuojami įrengti visame gyvenamajame kvartale. Vamzdyno diametras bus parinktas
techninio projeklto stadijoje.
D÷l didelio aukščių skirtumo kvartale (apie 30m), numatoma savotekines buitinių nuotekų tinklų linijas
suvesti į D2 kategorijos Rasos gatv÷s žemiausią vietą, tada spaudimine linija jas perduoti į Uosių gatv÷je
projektuojamus buitinių nuotekų tinklus.
Nuotekų tinklų aptarnavimui numatyta po 2,5 m nuo vamzdžio ašies tinklo apsaugos zona.
Lietaus nuotekų tinklai
Lietaus nuotekų tinklai pagal Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialųjį
planą, patvirtintą 2009m. tarybos sprendimu Nr. T-207, šioje teritorijoje nenumatomi.
Nagrin÷jamoje teritorijoje centralizuotos lietaus vandens surinkimo sistemos n÷ra. Specialiosios sąlygos
paviršinių nuotekų tvarkymui n÷ra nustatytos.
Numatoma, kad stogų ir žalių zonų paviršin÷s nuotekos bus tvarkomos individualiai, infiltruojant į gruntą,
naudojant žalių plotų laistymui.
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ nuo nagrin÷jamos teritorijos važiuojamosios dalies nuotekų
valymo nenumato esant mažiau kaip 10ha kietų dangų. Visos lietaus nuotekos pasiskirstys teritorijoje.
Automobilių eismas nagrin÷jamoje teritorijoje yra labai mažas, jo intensyvumas apie 2 automobiliai per valandą.
Nuotekų valymo įrenginių būtinumas, tikslus jų našumas, techniniai parametrai nustatomi techninių projektų
stadijoje.
Lietaus vanduo nuo gatv÷s važiuojamosios dalies nuvedamas į šalikelę.
Elektra ir ryšiai
Vadovaujantis technin÷mis sąlygomis Nr.44840-14-0282, kvartalo aprūpinimas elektra numatytas nuo
esamos transformatorin÷s KPT 32, esančios Rasos gatv÷je sklype Nr.233 (bendro naudojimo sklypas).
Kvartale projektuojami 0,4kV įtampos kabeliai gyvenamųjų namų aprūpinimui elektra , D3 kategorjos
gatvel÷se, raudonųjų linijų zonoje.
Požeminių elektros kabelių apsaugos zonos numatytos po 1m abipus kabelio.

Kvartalą kerta esamos aukštos įtampos oro linijos – 110Kv (Kelm÷ – Kražiai) ir 35Kv bei 10Kv ir
0,4Kv oro linijos. Joms numatytos pasaugos zonos:
110kv – po 20m nuo kraštinių laidų;
35kv - po 15m nuo kraštinių laidų;
10kv - po 10m nuo kraštinių laidų;
0,4kv - po 2m nuo kraštinių laidų;
Sklype Nr.4 (kad. Nr.5446-0001-0001) neregistruotas statinys numatomas nugriauti. Norint išsaugoti
statinį, privaloma gauti leidimą iš AB ,,LITGRID“, esančios A.Juozapaviačiaus g. 13, Vilnius.
Elektros poreikiai apsprendžiami techninių projektų stadijoje. Esant poreikiui, naujų modulinių elektros
transformatorinių poreikis nustatomas techninių projekltų stadijoje. Jų statymo vietos parenkamos 10kv
elektros oro linijų apsaugos zonose.
Esamiems ryšių tinklams numatoma apsaugin÷ zona - 2m nuo ryšių linijos į abi puses.
Naujų ryšių tinklų kvartale neprojektuojama.
Infrastruktūra – gatv÷s – automobilių eismas.
Teritorijos infrastruktūra projektuojama apagl technines sąlygas 2014-04-11, Nr.5-361 (7.35).
Planuojama sodų bendrijos ,,Rasa“ teritorija yra Kelm÷s miesto pietryčiuose. Jos teritorijos kraštinę šiaur÷s
vakaruose juosia Uosių gatv÷ (rajoninis kelias Nr.2107). Patekimas į sodo bendriją ,,Rasa“ yra iš esamos
Rasos (D2 kategorijos) gatv÷s. Privažiavimo keliai prie atskirų sklypų esami.
D2 kategorijos Rasos gatv÷ prilygsta vietin÷s reikšm÷s keliui IIv kategorijai, atstumas tarp raudonųjų gatv÷s
linijų numatomas – 12 m, išlaikant prieš tai suformuotų sklypų ir raudonųjų linijų atstumus šioje gatv÷je.
1.
Rasos gatv÷s atkarpa, jungianti Uosių gatvę ir kitų sodų (gyvenamųjų kvartalų) teritorijas:
Gatv÷s kategorija – D2 (pagal STR 2.06.04:2014, lentel÷2, atitinka IIv kategoriją);
Gatv÷s juostų skaičius, jų plotis – 2 juostos, po 2,75 m; (gatv÷s plotis – 5,5m)
Atstumas tarp Raudonųjų linijų – 12m.
Visos vidin÷s Sodų teritorijoje esančios gatvel÷s projektuojamos D3 kategorijos.
Pasikeitus STR 2.06.04:2014 ,,Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Pagrindiniai reikalavimai“, sodų bendrijose
keičiant žem÷s paskirtį į kitą (gyvenamąją), esamus privažiavimus leidžiama projektuoti kaip D3 kategorijos
gatveles (anksčiau buvo D2), kadangi d÷l esamo sklypų išd÷stymo neįmanoma išlaikyti didesnį gatv÷s plotį kaip
3,5m.
2.
Gatv÷s – akligatviai Aušros, Lakštingalų, Tulpių, Jazminų:
Gatv÷s kategorija – D3 (pagal STR 2.06.04:2014, lentel÷10);
Gatv÷s juostų skaičius, jų plotis – 1 juosta, 3,5 m; (gatv÷s plotis – 3,5m)
Atstumas tarp Raudonųjų linijų – 10m, numatant formuojamiems gyvenamosios paskirties
sklypams servitutus 206,207 – leisti tiesti ir leisti aptarnauti inžinerinius tinklus(tarnaujantis
daiktas).
Akligatvių galuose projektuojamos automobilių apsisukimo aikštel÷s 12x12m. Tose vietose, kur jos patenka į
formuojamų privačių sklypų teritorijas, numatomas servitutas 203 – teis÷ važiuoti transporto priemon÷mis
(tarnaujantis daiktas). Ilguosiuose akligatviuose (Aušros ir Lakštingalų) suprojektuotos prasilenkimo kišen÷s
automobilams.
3.
Vidin÷ žiedin÷ Rasos gatv÷ ir jos akligatviai:
Gatv÷s kategorija – D3 (pagal STR 2.06.04:2014, lentel÷10);
Gatv÷s juostų skaičius, jų plotis – 1 juosta, 3,5 m; (gatv÷s plotis – 3,5m)
Atstumas tarp Raudonųjų linijų – 10m, numatant formuojamiems gyvenamosios paskirties
sklypams servitutus 206,207 – leisti tiesti ir leisti aptarnauti inžinerinius tinklus(tarnaujantis
daiktas).
Akligatvių galuose projektuojamos automobilių apsisukimo aikštel÷s 12x12m. Tose vietose, kur jos patenka į
formuojamų privačių sklypų teritorijas, numatomas servitutas 203 – teis÷ važiuoti transporto priemon÷mis
(tarnaujantis daiktas).
4.
Jungiančios gatv÷s - Beržų, Trešnių, Žalioji, Alyvų :
Gatv÷s kategorija – D3 (pagal STR 2.06.04:2014, lentel÷10);
Gatv÷s juostų skaičius, jų plotis – 1 juosta, 3,5 m; (gatv÷s plotis – 3,5m)
Atstumas tarp Raudonųjų linijų – 10m, numatant formuojamiems gyvenamosios paskirties
sklypams servitutus 206,207 – leisti tiesti ir leisti aptarnauti inžinerinius tinklus(tarnaujantis
daiktas).
Automobilių parkavimas numatomas tik gyvenaosios paskirties sklypų ribose.

Rajoninis kelias Kelm÷ – Mickiai Nr. 2107 praeina sklypo šiaur÷s vakariniu kraštu.
Šioje atkarpoje kelio plotis yra 8m (dvi juostos po 4m). Rajoninis kelias atitinka Va kategoriją pagal
klasifikaciją – KTR1.01:2008, lentel÷ 1. Detaliojo plano sprendiniuose numatyta 20m kelio apsaugin÷ zona nuo
kelio krašto (pagal specialiasias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas, II – Kelių apsaugos zonos, rajoniai keliai –
po 20 metrų) . Į valstybin÷s reikšm÷s automobilių kelių tinklo pl÷tros programą ši rajoninio kelio atkarpa
nepatenka. Eismo intensyvumas Uosių gatv÷je (kelias Nr.2107) yra iki 15 aut./h vienai eismo juostai.
Perspektyvoje pagal patvirtintą Kelm÷s miesto bendrąjį planą, ši kelio dalis virs Kelm÷s miesto Uosių gatve
(kategorija C1). Ši gatv÷ yra svarbiausia transportin÷ jungtis su kitais pagrindiniais miesto rajonais.
Uosių gatv÷ (rajoninis kelias Nr.2107) – esama C1 kategorijos gatv÷, kuri yra miesto funkcin÷ ir
kompozicin÷ ašis pagrindin÷ keleivių viešojo susisiekimo linija. Važiuojamosios dalies plotis yra
8 metrai. Atstumas tarp raudonųjų linijų yra 50 metrų.
APLINKOS APSAUGA
Detalus planas parengtas pagal technines sąlygas 2014-04-14, Nr.47.
Dalis planuojamos teritorijos ,,Rasos“ sodų gyvenamajame kvartale patenka į gamtinį karkasą, numatytą Kelm÷s
miesto teritorijos bendrajame plane.
Gamtinis karkasas yra įteisintas LR Saugomų teritorijų įstatyme (Žin. 2001, Nr.108-3902), tod÷l jį lokalizuoti ir
nagrin÷ti yra privalu. Gamtinis karkasas tvarkomas pagal aplinkos ministro
2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619) patvirtintus Gamtinio karkaso nuostatus.
Šiuose teis÷s aktuose įteisinta gamtinio karkaso sampratos geoekologin÷ koncepcija. Pagal ją - gamtiniu karkasu
suprantamas vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę
kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar
buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją.
Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir
genetinius sklypus, ekologin÷s apsaugos zonas, taip pat miškų ūkio, gamtines, rekreacines ir ekologiškai svarbias
agrarines teritorijas.
Miesto teritorijoje svarbiausia gamtinio karkaso paskirtis:
– reguliuoti kraštovaizdžio urbanizacijos ir technogenizacijos pl÷trą;
– suformuoti mieste gamtinio–ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, kuris pad÷tų užtikrinti
aplinkos sveikumą, būtų susietas su priemiestyje esančiomis gamtin÷mis teritorijomis;
– sudaryti prielaidas esamos miesto biologin÷s įvairov÷s išsaugojimui ir gausinimui;
– išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
– saugoti ir įveisti želdynus bei želdinius.
Nagrin÷jamoje teritorijoje išskiriame gamtinį karkasą pagal Kelm÷s miesto teritorijos bendrąjį
planą. Mūsų projektuojama teritorija liečiasi su riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijomis
bei su numatytomis Kelm÷s miesto teritorijos bendrajame plane bendro naudojimo teritorijomis (nuo 2010m.
E – atskirtųjų želdynų teritorijos). Gamtinio karkaso reglamentas teritoriškai diferencijuojamas pagal į jo sud÷tį
patenkančių žem÷s naudmenų ūkines kategorijas. Gamtinio karkaso teritorijose saugomas natūralus
kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtin÷ įvairov÷, vykdomi rekultivacijos bei renatūralizacijos
darbai. Leidžiama veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir
ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal parengtus teritorijų
planavimo dokumentus.
Tai teritorija, kuri turi sudaryti atsvarą intensyviai naudojamoms teritorijoms. Tai - potenciali
jungtis, galinti integruoti miesto ir jo aplinkos žaliuosius plotus. Ši teritorija gal÷tų būti
rezervuojama žaliųjų plotų ir rekreacinių zonų formavimui.
Projektuojama teritorija nuo senų laikų naudojama žem÷s ūkiui - sodams, tod÷l beveik visi
želdiniai yra pasodinti žmonių. Teritorijoje vyrauja agrarin÷s naudmenos. Didžiausioje projektuojamos teritorijos
dalyje plyti dirbami arba dirvonuojantys sklypeliai, dauguma užstatyti sodų ar gyvenamaisiais namais.
Vadovaujantis ,,Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos
aprašu“ (2007-02-14, Nr.D1-98) p.6.1. ir p.5.1.1. (kai žem÷s pakrant÷s paviršiaus vidutinis nuolydžio kampas
neviršija 5º -5m) Kražant÷s up÷s pakrant÷s apsugos juosta padidinama iki 10m, nes reljefo pokyčiai 50m atstumu
nuo šlaito briaunos neviršija 5°ir svyruoja tarp altitudžių 116 – 120.
Esamos sodybos apsuptos sodais ir dekoratyviniais želdiniais, teritorija yra gan÷tinai žema, tod÷l ten yra
nemažai tvenkinių. Jų baseinų plotai yra atitinkamai Rasos g. I ~ 3868m², Rasos g. II ~ 4539m², tod÷l pakrant÷s
apsaugos juosta nustatoma 5 m nuo kranto šlaito viršutin÷s briaunos, kurioje vykdoma ūkin÷ veikla gali tur÷ti
tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniam vandens telkiniui, pagal ,,Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisykles“.

Veiklą paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose reglamentuoja LR Saugomų
teritorijų įstatymo 20 straipsnis, bei Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriaus
reikalavimai.
Kitų tvenkinių, esančių privačių sklypelių ribose, plotas mažas, tod÷l vandens apsaugos juostos
nenustatomos.
Pakrant÷s apsaugos juosta nustatoma Kražant÷s up÷s pakrantei – 10m, o pakrant÷s apsaugos zona - 200m.
Pakrant÷s apsaugos zonoje gyvenamųjų pastatų statyba galima vadovaujantis ,,Specialiosiomis žem÷s ir
miško naudojimo sąlygomis“, p.127.9 ir patvirtintu Klem÷s miesto bendruoju planu.
Gamtinio karkaso teritorijose, esančiose miestų kitos paskirties žem÷s sklypuose, atsižvelgiant į
bendruosiuose planuose nustatytą žem÷s paskirtį, būdą ir pobūdį, galima projektuoti ir statyti
gyvenamuosius namus ir jų kvartalus, atsižvelgiant į Gamtinio karkaso nuostatų 11 punkto reikalavimus –
užstatymo tankumo ribojimas iki 30%. Visuose gyvenamosios paskirties sklypuose numatomas užsatymo tankis
– 0,3. Planuojamas sklypų G1 apželdinimo procentas – ne mažiau 25%, gamtinio karkaso ribose – ne mažiau
50%. Projektuojamų pastatų aukštis – iki 8m.
Formuojami 3 bendro naudojimo sklypai (E - atskirųjų želdynų teritorijos), kuriuose užstatymas
nenumatomas. Paliekami plotai galimam teritorijos želdynų formavimui ir poilsio zonų įrengimui.
Atskirųjų želdynų teritorija – rekreacin÷s paskirties želdynų teritorija, skirta žaliosioms
jungtims, skverams, poilsio zonoms įrengti.
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Detalaus plano reng÷jas,
UAB ,,Archinova“, filialas ,,ER projektai“
Kelm÷s rajono administracijos dierktor÷
Detalaus plano organizator÷

Irena Sirusien÷

SODŲ BENDRIJOS ,,RASA“ TERITORIJOS, ESANČIOS KELMöS RAJONE, KELMöS
APYLINKIŲ SENIŪNIJOJE, KAKONIŠKöS KAIME, DETALUSIS PLANAS

SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS
SRIČIAI
1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus
sprendinius?

2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos
(planuojamos srities) pl÷tra?
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas,
ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis
konkretaus sprendinio poveikis?
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą
konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį
(pasekmes)?
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą
konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį
(pasekmes)?

Įgyvendinus sprendinius, bus suformuoti sklypai
mažaaukštei gyvenamajai statybai, kur užstatymo
tankis bus 30% sklypo ploto. Tai bus nedideli
vieno aukšto su mansarda arba dviejų aukštų,
vieno ar dviejų butų gyvenamieji namai, pastatų
aukštis – 8m. Tokiu principu bus galima paruošti
techninius projektus šios teritorijos
urbanizavimui, bus baigta vystyti šios teritorijos
infrastruktūra, baigti nutiesti inžineriniai tinklai ir
baigta tvarkyti gatvių tinklo infrastruktūra,
sutvarkytas gerbūvis. Bus pastatyti nauji
sodybiniai gyvenamieji namai, kurie savo nauja,
aplinką papildančia architektūra pagerins šios
teritorijos vaizdą.
Teigiamai. Teritorija bus sutvarkyta, įrengta
reikalinga infrastruktūra. Pl÷tra bus baigta.
Sutvarkius šią teritoriją, bus ilgalaikis teigiamas
poveikio efektas.
Galimas teigiamas sprendimo poveikis šiai
teritorijai.
Socialin÷ sritis. Bus sukurta naujos kokyb÷s
gyvenamoji erdv÷. Sutvarkyta estetiškai aplinka.
Neigiamo poveikio nepatirs n÷ viena sritis.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų
apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių
ekonominę pl÷trą; padidins ar sumažins regionų
skirtumus?
8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
bendruosius pramon÷s, žem÷s ūkio ir kitų ūkio
sektorių struktūros pokyčius, jiems skirtų
teritorijų (naudmenų) fondą?
9. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali
tur÷ti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo
racionaliam naudojimui?

Nagrin÷jama teritorija yra per daug maža, kad
gal÷tų tur÷ti įtaką regioninei pl÷trai. Kiekvienas
naujai atsiradęs ūkinis subjektas tik teigiamai
veiks Kelm÷s miestą ir regioną.
Žem÷s ūkiui ir pramonei sprendiniai poveikio
netur÷s.

10. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks

Sprendinių įgyvendinimas pad÷tų pagerinti

Gamtinių išteklių fondui sprendinių
įgyvendinimas poveikio netur÷s.

bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas?

11. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
gamybos sąnaudų pokyčius?
12. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
gamybos paj÷gumų panaudojimą?

13. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio
rinkose?

14. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali
tur÷ti valstyb÷s ar savivaldybių biudžetams
(pajamos ar išlaidos gali padid÷ti, sumaž÷ti ar
kita)?

Kelm÷s rajono investicines perspektyvas. Šioje
teritorijoje yra geros sąlygos mažaaukštei
gyvenamajai statybai pl÷toti.
Sprendinių įgyvendinimas nepaveiks gamybos
sąnaudų pokyčių.
Esamų gamybos paj÷gumų n÷ra, tod÷l sprendinių
įgyvendinimas poveikio netur÷s. Bus pastatyti
nauji gyvenamieji mažaaukščiai namai,
naudojantys progresyvias ir ekologiškas
technologijas.
Sprendinių įgyvendinimas nepaveiks įmonių
konkurencingumo vidaus ir užsienio rinkose, nes
šio kvartalo gyvenamoji statyba n÷ra ta sritis, kuri
gali ženkliai padidinti konkurencingumą – per
daug mažos apimtys. Tačiau vietinę rinką gali
suaktyvinti, pakelti darbo rinkos užimtumą,
suaktyvinti statybinių medžiagų panaudojimą.
Įgyvendinus sprendinius, Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s biudžetas tur÷tų padid÷ti d÷l šių
priežasčių:
-statybos laikotarpiu bus sukurtos naujos darbo
vietos Kelm÷s gyventojams, kurių GPM įplauks į
savivaldyb÷s biudžetą;
-jei bus priimtas turto mokestis – toks mokestis
už gyventonų turtą papildys savivaldyb÷s
biudžetą.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI
15. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę
būklę?
16. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
gyventojų užimtumą?

17. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos
savivaldos ir (ar) vietos bendruomen÷s raidą?
18. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą?

19. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus
asmenis, jaunimą, jaunas šeimas, vaikus,
pagyvenusius ir kitus asmenis)?
20. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti
žmones ir jų sveikatą?

Sprendinių įgyvendinimas tur÷s nežymią teigiamą
įtaką Kelm÷s rajono bendrajai socialinei būklei.
Naujų statybos objektų atsiradimas rajone
teigiamai paveiks gyventojų užimtumą. Tai ir
vienkartinis statybos darbų frontas, ir sukurtos
naujos darbo vietos.
Kelm÷s rajono bendruomenei sprendinių
įgyvendinimas didel÷s įtakos netur÷s.
Švietimui sprendiniai įtakos netur÷s.Kultūrai
sprendiniai įtakos netur÷s. Sveikatos apsaugai
sprendiniai poveikio netur÷s.
Atskiroms socialin÷ms Kelm÷s rajono grup÷ms
sprendiniai įtakos netur÷s.

Aukštos architektūrin÷s kokyb÷s gyvenamojo
kvartalo atsiradimas gali teigiamai paveikti
žmones, kurie gyvens tame kvartale, o taip pat
geras emocijas sukelti aplinkiniams gyventojams,
neigiamo poveikio žmon÷ms ir jų sveikatai nebus.

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
21. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
planuojamos teritorijos oro kokybę?
22. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių
vandenų kokybę?

23. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
dirvožemio išteklius ir žem÷s ūkio naudmenas?

24. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
ekosistemas ir biologinę įvairovę?
25. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
saugomas gamtos vertybes?
26. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
gamtinę rekreacinę aplinką?
27. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą?
28. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
kraštovaizdžio estetinę kokybę?
29. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks
kultūros paveldo objektus?

Projekto vadovas
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Pagal planuojamą veiklos pobūdį, oro tarša
nenumatoma.
Planuojamoje teritorijoje yra numatomi
projektuoti visi inžineriniai tinklai. Paviršiniai
vandenys gyvenamųjų namų sklypuose natūraliai
pasiskleis teritorijoje. Sprendiniai požeminių
vandenų kokybei poveikio netur÷s.
Šiuo metu esama žem÷s ūkio paskirties teritorija
yra nenaudojama, apleista. Vykdant statybos
darbus, esamą dirvožemį numatoma panaudoti
vejų įrengimui. Numatomas išsaugoti
susiformavęs teritorijoje reljefas. Žem÷s ūkio
naudmenų n÷ra.
Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms
ir biologinei įvairovei netur÷s.
Nagrin÷jamoje teritorijoje n÷ra saugomų gamtos
vertybių. Sprendiniai poveikio netur÷s.
Sprendinių įgyvendinimas netur÷s jokio poveikio
gamtinei rekreacinei aplinkai.
Sprendinių įgyvendinimas poveikio
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai netur÷s.
Sprendinių įgyvendinimas poveikio
kraštovaizdžio estetinei kokybei netur÷s.
Kultūros paveldo objektų nagrin÷jamoje
teritorijoje n÷ra, kitiems poveikio nebus.
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SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELö
1

Teritorijų planavimo dokumento
organizatorius

2

Teritorijų planavimo dokumento
reng÷jas
Teritorijų planavimo dokumento
pavadinimas

3
4

5

6

7

8

Ryšys su planuojamai teritorijai
galiojančiais teritorijų planavimo
dokumentais
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar
vidutin÷s trukm÷s strateginio
planavimo dokumentais
Status quo situacija

Tikslas, kurio siekiama
įgyvendinant teritorijų planavimo
sprendinius

Galimo sprendinių poveikio
vertinimas (pateikiamas
apibendrintas poveikio aprašymas
ir įvertinimas)

Vertinimo aspektai
9

10

Sprendinio poveikis:
•teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
•ekonominei aplinkai
•socialinei aplinkai
•gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
Siūlomos alternatyvos poveikis:
•teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
•ekonominei aplinkai
•socialinei aplinkai
•gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Projekto vadovas
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Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
direktor÷
(Vytauto Didžiojo g. 58, Kelm÷,
tel. 8 427 69070).
UAB „Archinova“, fil. ,,ER projektai“ ( Tilž÷s g.
170-420, Šiauliai).
Sodų bendrijos ,,Rasa“ teritorijos, esančios Klem÷s
rajone, Kelm÷s apylinkių seniūnijoje, Kakonišk÷s
kaime detalusis planas

Kelm÷s rajono bendrasis planas, patvirtintas
2013m.; Kelm÷s miesto bendrasis planas,
patvirtintas 2014m.
Kelm÷s rajono ilgalaikis strateginis pl÷tros planas
2013 – 2020m., patvirtintas 2013m.
Esama dalinai privati teritorija, kurios bendras
plotas –apie 22 ha, esama nustatyta žem÷s ūkio
žem÷s naudojimo paskirtis
Tikslas :
1. nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų
naudojimo reglamentus;
2. Suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos
inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ;
3. Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
4. Nurodyti specialiąsias žem÷s naudojimo sąlygas
5. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Nauji sprendiniai gali tur÷ti tik teigiamą poveikį,
jei bus sutvarkyta apleista teritorija, pastatyti nauji
mažaaukščiai gyvenamieji namai, paruošti ir
įgyvendinti techniniai teritorijos vystymo
projektai.
Teigiamas
Neigiamas
(trumpalaikis,
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Ilgalaikis teigiamas
Ilgalaikis teigiamas
Ilgalaikis teigiamas
Ilgalaikis teigiamas

Alternatyvos n÷ra
Alternatyvos n÷ra
Alternatyvos n÷ra
Alternatyvos n÷ra
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