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DETALIOJO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
SPRENDINIAI
Planuojamas 0,8209 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr.5456/0001:214), esantis Paverpenio kaime,
Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone, teritorijoje, kurioje vyrauja žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Rengiant
detalųjį planą keičiama esamo žemės ūkio paskirties 0,8209 ha žemės sklypo paskirtis į kitą paskirtį. Jis
padalinamas į keturis sklypus: du sklypus – kitos paskirties žemę - gyvenamąją teritoriją – vienbučiams ir
dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti (tp6-G1) ir du sklypus - inžinerinės infrastruktūros teritoriją –
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10-I2), kuriame, kaip ir esamoje infrastruktūros teritorijoje, bus
galima įrengti būtinos infrastruktūros elementus: gatvę, šaligatvius, antžeminius ir požeminius tinklus.
Užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai
gyvenamieji pastatai“ 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 techniniame projekte projektuojamos inžinerinės infrastruktūros tinklų ir
įrenginių apsaugos zonas.
Pastatų statybos sklype reikalavimai nustatyti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“:
8 priedu – „Statinių išdėstymo namo sklype gretimų sklypų atžvilgiu reikalavimai“:
Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti
interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos ir gatvių raudonųjų linijų, išskyrus atvejus,
kai mažesnis atstumas numatytas teritorijų planavimo dokumentuose, ir kiti reikalavimai:
 pastatų (priestatų) iki 8,0 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Atstumas iki žemės sklypo ribos
nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei
gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;
 inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, - ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti
sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu;
 sklypo aptvarų, priskiriamų nesudėtingiems statiniams, taip pat ir kito tipo aptvarų - pagal STR
1.01.07:2002 [6.2.5] reikalavimus tvoroms;
 pastatų (priestatų) atstumai iki gretimo sklypo pastatų (priestatų) turi atitikti reikalavimus, nustatytus
STR 2.02.09:2005 Reglamento 2 priede. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, gavus gretimo sklypo savininko
sutikimą raštu. Toks sutikimas reikalingas ir tuomet, kai pastatai sublokuojami ant sklypo ribos.
Nustatant priešgaisrinius atstumus tarp pastatų, blokuojant pastatus ant sklypo ribos, turi būti
vadovaujamasi Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [STR 2.02.09:2005 - 6.6.3].
Šiame priede reglamentuoti atstumai nuo pastatų ir statinių taikomi ir bet kurioms Namo ar jo priklausinių
bei inžinerinių statinių išsikišančioms konstrukcijoms.
9 priedu – „Namų sklypų užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“:
 Minimalus atstumas nuo atskirai statomo Namo ir jo priklausinių (išskyrus nesudėtingus statinius) iki
kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių
tinklų iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras, jei nepažeidžiami kaimyninio sklypo
savininko (naudotojo) interesai. Mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba blokuojant
gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai (žr. Gaisrinės saugos
pagrindinius reikalavimus [6.6.3], Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles [6.6.4]) ir gautas kaimyninio
žemės sklypo savininko sutikimas raštu, išskyrus tuos atvejus, kai pastatų blokavimas numatytas patvirtintuose
teritorijų planavimo dokumentuose. Mažinant tiesiamų inžinerinių tinklų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo
ribos, reikalingas šio sklypo savininko sutikimas raštu. Atstumai nuo nesudėtingų statinių iki kaimyninio sklypo
ribos nurodyti STR 1.01.07:2002 [6.2.5].
 Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino
poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas
"mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):2005 [6.2.6] reikalavimus.
 Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
krūmų ir gyvatvorių - ne mažiau kaip 1 m; žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, - 2 m;
kitų medžių - 3 m. Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi
būti ne didesnis kaip 1,3 m.
Kaip jau minėta esamos padėties analizėje, planuojama teritorija patenka į gamtinio karkaso teritoriją.
Veiklą šioje teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. D1-624 patvirtinti „Gamtinio karkaso nuostatai“. Šių nuostatų 10 punktas sako, kad < Gamtinio karkaso
teritorijose, kurias pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus numatyta
urbanizuoti, turi būti įgyvendinamos bendrųjų ir specialiųjų kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų teritorijų tvarkymo
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planų sprendiniais nustatytos gamtinio karkaso kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės, nurodytos
Nuostatų 21 punktu.
Jei šių sprendinių nėra, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamųjų,
pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijų), įvertinant Nuostatų 20.2, 22, 23 punktų
reikalavimus formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso
struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys…> , o 11 punktas nustato,
kad < Gamtinio karkaso kitos tikslinės paskirties sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 30 procentų ploto…>.
Planuojamiems sklypams (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 21d. įsakymą Nr. D1694 “Dėl atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo”), skirtų mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti, priklausomųjų želdynų,
įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nustatomas kiekvienam sklypui – 25% nuo viso konkretaus žemės sklypo
ploto.
Tačiau, atsižvelgiant į Kelmės miesto bendrąjį planą, kuriame dalis sklypų patenka į atskirųjų želdynų
teritoriją ir į „Gamtinio karkaso nuostatų“ reikalavimus, rengiant pastatų ir statinių techninius projektus
priklausomai nuo jų paskirties, privalu kitos paskirties žemės sklype Nr.2 ir Nr.4 (gyvenamoji teritorija –
vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams statyti (tp6-G1)) nustatomas želdynų, įskaitant vejas ir
gėlynus, plotą – 50 % nuo viso žemės sklypo ploto – t. y. išlaikyti priklausomųjų želdynų plotą ne mažesnį kaip
2
2
2
sklypui Nr.2 – 2075,5 m (tame tarpe - atskirųjų želdynų plotas sklype - 1514,0 m ), sklypui Nr.4 – 1725,5 m
2
(tame tarpe - atskirųjų želdynų plotas sklype 907,0 m ). Sklypų dalyje, kurioje numatyta atskirųjų želdynų
teritorija (žiūrėti brėžinį Nr.DP-2) statinių statyba negalima. Rengiant pastatų ir statinių techninius projektus
privalu sklypuose išlaikyti želdynų plotą ne mažesnį kaip nustatyta. Užstatymo tankumas planuojamas žemės
sklypuose Nr.2 – 18,93 % ir Nr.4 - 19,39 % yra mažesnis už leidžiamą gamtinio karkaso teritorijoje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 „Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos" 127.9 punktu, vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama:

Statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus paviršinio vandens
telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų, išskyrus miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų
(didesnė kaip 3 hektarų užstatyta teritorija, kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų) (bet
visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje).

Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.
Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, detaliojo plano pagrindiniame reglamentų brėžinyje Nr.DP-2
pažymėta riba – statybos linija 50 m atstumu nuo Kelmės miesto bendrajame plane pažymėtos Verpelio up.
pakrantės apsaugos juostos. Pakrantės šlaito nuolydis sklype Nr.2 statinių statybos zonoje yra 4 laipsniai,
sklype Nr.4 statinių statybos zonoje yra ≤ 8 laipsniai, todėl statyba šių sklypų statinių statybos zonoje yra
galima.
Rengiant detalųjį planą ir nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
vadovaujantis 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):
2

Sklypas Nr.1 - plotas 309 m :
 konkretus teritorijos naudojimo tipas Kelmės miesto bendrajame plane – inžinerinės infrastruktūros teritorija
(I);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridoriams (tp10-I2);
 užstatymo tankis – nenustatomas;
 užstatymo intensyvumas – nenustatomas.
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:
2
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 233,0 m ;
2
 kelių apsaugos zonos, p. 2(II) – 309,0 m ;
2
 elektros linijų apsaugos zonos – 6(IV) – 97,0 m ;
2
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p.49(XLIX) – 217,0 m .
2

Sklypas Nr.2 – plotas 4151,0 m :
 konkretus teritorijos naudojimo tipas Kelmės miesto bendrajame plane – kitos paskirties žemės mišrūs
naudojimo būdai (G/K);
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žemės sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams
statyti (tp6-G1);
statinių aukštingumas – 1- 2 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
užstatymo tankis – iki 18,93 %;
užstatymo intensyvumas - iki 37,8 %;
leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 8,0 m – nustatyta Kelmės miesto bendrajame plane;
maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 128,8 m;
statinių aukštis iki karnizo – 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:
2
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 30,0 m ;
2
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 862,0 m ;
2
 paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, p.29(XXIX) – 3626,0 m ;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų linijoms įrengti.
Nustatomi servitutai: 2s (pažymėta brėžinyje Nr.DP-2) – 206, 207, 208 teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
2
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 862,0 m .
2

Sklypas Nr.3 - plotas 297 m :
 konkretus teritorijos naudojimo tipas Kelmės miesto bendrajame plane – inžinerinės infrastruktūros teritorija
(I);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridoriams (tp10-I2);
 užstatymo tankis – nenustatomas;
 užstatymo intensyvumas – nenustatomas.
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:
2
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 224,0 m ;
2
 kelių apsaugos zonos, p. 2(II) – 297,0 m ;
2
 elektros linijų apsaugos zona – 6(IV) – 59,0 m ;
2
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p.49(XLIX) – 208,0 m .
2

Sklypas Nr.4 – plotas 3451,0 m :
 konkretus teritorijos naudojimo tipas Kelmės miesto bendrajame plane – kitos paskirties žemės mišrūs
naudojimo būdai (G/K);
 žemės sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams
statyti (tp6-G1);
 statinių aukštingumas – 1- 2 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 19,39 %;
 užstatymo intensyvumas - iki 38,8 %;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 8,0 m – nustatyta Kelmės miesto bendrajame plane;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 129,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – 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:
2
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 27,0 m ;
2
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 522,0 m ;
2
 paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, p.29(XXIX) – 2804,0 m ;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų linijoms įrengti.
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Nustatomi servitutai: 4s (pažymėta brėžinyje Nr. DP-2) – 206, 207, 208 teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
2
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 522,0 m .
Sklypo ribos, plotas, naudojimo ir statybos reglamentai bei servitutai nurodyti detaliojo plano
pagrindiniame brėžinyje esančioje aprašomojoje lentelėje. Statinių statybos vieta (žemės sklypo dalis, kurioje
numatoma statyti pastatus (statinius), statybos riba – linija sutampa su sklypo riba prie gatvės ar statybos linija –
linija, su kuria turi sutapti pastato (statinio) gatvės fasado projekcija, išskyrus inžinerinius tinklus, pažymėta
brėžinyje.
Inžinerinis teritorijos aprūpinimas. Rengiant detalųjį planą, analizuota ir įvertinta planavimo sąlygose
nurodyta teritorija. Inžinerinių tinklų – vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos – nėra, ryšių ir elektros yra esami,
įrengti planuojamos gatvės raudonųjų linijų ribose.
Šildymas. Šilumos tinklų plėtra planuojamoje teritorijoje nenumatoma Kelmės rajono šilumos ūkio
specialiajame plane, patvirtintame Kelmės rajono tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.T-55. Todėl
šildymas planuojamas vietinis ir sprendžiamas rengiant pastatų ir statinių techninius projektus. Potencialus
neigiamas poveikis, suprojektavus ir pastačius gyvenamuosius namus, būtų galimas tokių faktorių kaip oro
tarša degimo produktais, šildant patalpas. Planuojama pastatų šildymui naudoti kietą kurą. Rengiant techninius
statinių projektus, prognozuojami taršos kiekiai turi būti skaičiuojami ir projektuojamos priemonės poveikiui
sumažinti.
Elektros tiekimas. Elektros energija planuojamiems sklypams pagal AB LESTO 2012 m. liepos 13 d.
planavimo sąlygas Nr.TS-44840-12-0396:

AB LESTO personalui patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietoje, numatyti vietą
0,4 kV kabelių spintos (toliau – KS) ar 0,4 kV komercinės apskaitos spintos (toliau – KAS) statybai;

patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus vietose, turės būti išskirtos žemės zonos inžineriniams
komunikaciniams koridoriams ir turės būti numatyti reikiami servitutai 0,4 kV kabelių linijų tiesimui (statybai)
ir eksploatavimui nuo esamos, AB LESTO priklausančios, 0,4 kV oro linijos L-300 iš transformatorinės KT
Km-821.
Planuojamuose sklypuose Nr.2 ir Nr.4 yra esama 10 kV orinė elektros linija, kaip nustatyta planavimo
sąlygose yra numatomi servitutai esamai elektros linijai jos apsaugos zonų ribose. Elektros energiją
planuojamiems sklypams Nr.2 ir Nr.4 siūloma pajungti nuo esamos orinės linijos atramos Nr.300/9, elektros
energijos apskaitos įrenginius įrengiant prie sklypo ribos planuojamuose infrastruktūros sklypuose Nr.1 ir Nr.3,
kuriuose servitutai nenustatomi. Šie sklypai – tai kitos paskirties žemės sklypai - inžinerinės infrastruktūros
teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10-I2), kuriuose galima šių statinių statyba: keliai,
gatvės, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) linijos. Prijungimas prie elektros tinklų, rengiant techninius pastatų ir kitų statinių bei elektros
kabelių klojimui, gavus technines sąlygas iš įmonės - elektros energijos tiekėjos, gali būti tikslinamas.
Žemės klausimai elektros linijų tiesimo vietose sprendžiami sutinkamai 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 sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinių nuotekų tinklai. Planuojamuose sklypuose yra vandentiekio linija,
tačiau dėl nepakankamo vandenvietės pajėgumo, prijungti planuojamų statyti pastatų nėra galimybės.
Detaliajame plane numatyta galimybė įsirengti vietinius tinklus: šachtinius šulinius ir hermetiškas fekalinių
nuotekų talpas arba vietines nuotekų valyklas. Įrengiant hermetiškas fekalinių nuotekų talpas, nuotekos
periodiškai išvežamos į Kelmės miesto valymo įrenginius, esančius už 4,6 km nuo planuojamos teritorijos.
Detaliajame plane numatoma, kad paklojus miesto magistralinius tinklus, planuojami statyti pastatai
būtų prijungti prie magistralinių vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.D1-193
patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Valstybės žinios, 2007, Nr. 42-1594) 19 punktu
„Paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos vandens
aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pvz., parkai, pėsčiųjų zonos, vejos, žaidimų aikštelės, pastatų
stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės“. Todėl paviršinių
nuotekų surinkimo – valymo sistema nenumatoma. Didėjant užstatymui aplinkinėje teritorijoje ir atsiradus
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Planavimo organizatorius

Jadvyga Vaitkienė, gyv. Dvaro g. 16, Kelmės mieste

Objektas

0,8209 ha žemės sklypo (kad. Nr.5456/0001:214), esančio Paverpenio k., Kukečių sen., Kelmės Kelmės r. sav., 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

poreikiui, gali būti įrengiama planuojama lietaus nuotekų linija infrastruktūros teritorijoje pažymėta brėžinyje
Nr.DP-2.
Ryšių tinklai. Ryšių linijos yra planuojamuose sklypuose (infrastruktūros teritorijose) Nr.1 ir Nr.3 yra
ryšių linijos, nuo kurių, esant reikalui, galimas pasijungimas gavus technines sąlygas iš TEO LT, AB.
Rengiant inžinerinių tinklų techninius projektus, atskirų inžinerinių tinklų įrengimo atkarpos,
komunikacinių koridorių ribos ir teritorijos gali būti tikslinamos, suderinus tai su tinklus eksploatuojančiomis
organizacijomis; jei įtakojami trečiųjų asmenų interesai – suderinus su trečiaisiais asmenimis.
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.
Susisiekimo sistemos
organizavimas.
Įvažiavimai į planuojamus
sklypus – parodyti pagrindiniame
brėžinyje DP-2. Iš pietų pusės
planuojami sklypai ribojasi su
vietinės reikšmės 10,0 m pločio
keliu – Serbentų gatve. Šis vietinės
reikšmės kelias įsijungia į esamą
rajoninės reikšmės kelią Nr.2106
(Kelmė Noreišiai Bubiai) – Vytauto
Didžiojo gatvę, kuri Kelmės miesto
bendrajame plane planuojama kaip
C1 kategorijos gatvė (M 15.75/60)
Ištrauka iš Kelmės miesto bendrojo plano
ir Kukečių kaimo gatvių tinklą.
susisiekimo komunikacijų brėžinio
Įvažiavimo į sklypą vieta iš vietinės
reikšmės kelio – Serbentų gatvės. Rengiant inžinerinių tinklų ir vietinės reikšmės kelio – gatvės techninius
projektus, inžinerinių tinklų vietos gali būti patikslintos. Kaip numatyta Kelmės miesto bendrajame plane esamas
vietinės reikšmės kelias - Serbentų gatvė planuojama kaip C2 kategorijos gatvė užtikrinanti M7.50/50 skersinio
profilio reikalavimus.
Įvažiavimo ir išvažiavimo vieta, automobilių stovėjimo vietos rengiant techninį projektą turi būti
tikslinamos, atsižvelgiant į tai, kur bus nuspręsta statyti gyvenamuosius namus ir jų priklausinius. Automobilių
stovėjimo vietos gali būti projektuojamos tik sklypo ribose.
Teritorijos tvarkymas. Visas sklypo reljefas yra tinkamas gyvenamiesiems namams statyti, reljefo paviršiaus
neplanuojama keisti. Galimas minimalus planiravimas tvarkant sklypo teritoriją bei nuvedant paviršinį vandenį.
Gaisro sauga. Gaisrų gesinimui vanduo galėtų būti naudojamas iš paviršino vandens telkinio, esančio šiaurės
vakarų pusėje maždaug už 170 m nuo planuojamo sklypo. Ateityje, įrengus magistralinius vandentiekio tinklus
Serbentų gatvėje, bus įrengti priešgaisriniai hidrantai. Atstumas iki priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, esančios
Kelmės mieste, yra maždaug už 3,5 km. Gyvenamuosiuose namuose turi būti įrengti autonominiai dūmų
detektoriai. Rengiant pastatų ir kitų statinių techninius projektus, pastatų ugniaatsparumo laipsnis ir tarpusavio
atstumai turi būti projektuojami laikantis galiojančių gaisro saugos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
Techniniuose statinių projektuose turi būti skaičiavimais ir norminių dokumentų reikalavimais pagrįsti sprendimai
dėl vidaus priešgaisrinės sistemos įrengimo.
Projekto vadovė Valerija Olišauskienė
(architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 793)
Planavimo organizatorė Jadvyga Vaitkienė,
atstovaujama Dalios Krasuckienės
(2011-07-07 įgaliojimas – notarinio registro Nr.3555)
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