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7. DETALUSIS PLANAS IR JO SPRENDINIAI
7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
7.1.1. ĮVADAS
Detaliojo plano organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytautojo Didžiojo g. 58, LT-86143
Kelmė; tel.: (8-427) 69053, faks.: (8-427) 69052.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB ,,Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas; tel.: (8-37) 759028, faks.: (8-37) 452532.
Nagrinėjamos teritorijos plotas:
0,3 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-27 d. sprendimas Nr. T-141 ir Kelmės rajono
savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-01-18 d. planavimo sąlygų sąvadas Nr. (18.9)SR-5.
Detalusis planas parengtas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis:
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-27 d. sprendimas Nr. T-141.
Planavimo užduotis ir darbų programa.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-10-03 d. planavimo
sąlygų sąvadas Nr. (18.9)-SR-5.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-01-11 d. planavimo
sąlygos Nr. 5.
Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kelmės rajono
žemėtvarkos skyriaus 2010-06-14 d. planavimo sąlygos Nr. T-27-(1.13).
UAB ,,LITESKO“ filialo ,,Kelmės šiluma“ 2011-09-29 d. planavimo sąlygos Nr. 4-396 (2.17).
TEO LT, Tinklo eksploatavimo departamento Šiaulių tinklo eksploatavimo centro Tinklo resursų ir
statybų skyriaus 2010-06-04 d. planavimo sąlygos Nr. 03-2-06-2/2225.
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus 2010-06-04 d. planavimo sąlygos Nr. PST169.
Akcinės bendrovės ,,VST“ Kelmės skyriaus 2010-06-07 d. sąlygos Nr. TS-10-11-0245.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijos 2010-06-07 d. planavimo sąlygos
Nr. S-128.
UAB ,,Kelmės vanduo“ 2010-06-30 d. planavimo sąlygos Nr. TS-45.
Akcinės bendrovės ,,Suskystintos dujos“ Klaipėdos skyriaus 2010-06-16 d. planavimo sąlygos Nr.
01/065.
ir remiantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais:
o Teritorijų planavimo įstatymas 1995m. gruodžio 12d., Nr. I-1120; (Žin., 2004m. sausio 15 d.,
Nr. IX-1962; Žin., 2008, Nr. 10-337, Nr. 50-1847 ir kitos aktualios redakcijos).
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Objektas: Žemės sklypo suformavimo apie daugiabutį namą,
esantį Birutės g. 19, Kelmės mieste, detalusis planas.

UAB “DUJŲ SFERA”
Draugystės 19, LT-3031, Kaunas

2011/25/MDP/07

o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl
detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2809; Žin., 2006, Nr. 1144364, Žin., 2007, Nr. 46-1776, Žin., 2008, Nr. 35-1258 ir kitos aktualios redakcijos).
o LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatai Nr. 1079 (aktuali redakcija 2007 m. kovo 14 d. LRV nutarimu Nr. 247).
o Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas 2004m. liepos
16d. Nr.920 (Žin., 2006, Nr. 112-4293).
o Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994m. balandžio 26d. Nr I-446 (Žin., 1994, Nr. 34620, Žin., 2004, Nr. 28-868, Žin., 2006, Nr. 138-5268 ir kitos aktualios redakcijos).
o LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
2006 m. balandžio 13 d. Nr. D1-188 (Žin., 2006, Nr. 45-1633)
o Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. LR Vyriausybės nutarimas 1992m. gegužės
12d. Nr 343; (Žin., 2002, Nr. 70-2887, Žin., 2003, Nr. 11-407, Nr. 42-1939, Nr. 105-4709,
Žin., 2004, Nr. 21-642, Žin., 2005, Nr. 35-1140, Žin., 2007, Nr. 105-4294, Žin., 2008, Nr.
33-1152, Nr. 44-1643).
o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2010 m. gegužės 28 d. Nr.XI-858 (Žin.,
1992, Nr. 5-75, Žin., 1997, Nr.65-1540, Žin., 2000, Nr.39-1093, Žin., 2000, Nr.90-2773, Žin.,
2002, Nr. 2-49, Žin., 2003, Nr. 61-2763, 2004, Nr. 36-1179, Žin., 2004, Nr. 60-2121, Žin.,
2005, Nr. 47-1558 ir kitos aktualios redakcijos).
o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
1996m. rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo pakeitimas 2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105 ir
kitos aktualios redakcijos).
o STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (aktualios redakcijos).
o STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikšmėms“.
o STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
o STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“
o STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“
o STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (aktualios redakcijos).
o LRAM 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirų rekreacinės paskirties
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų ( plotų ) nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
o Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas Nr. X-1241, 2007-06-28 d. (Žin., 2007, Nr. 80-3215)
o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 d. įsakymas dėl "Želdinių apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklių" Nr. D1-193.
o Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos
aprašo patvirtinimas LR Aplinkos ministro įsakymas 2008m. sausio 31 d. Nr. D1 87 (Žin.,
2008, Nr. 17-611).
o LR AM 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos
zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (2007 m. vasario 14 d.
įsakymo Nr. D1-98 redakcija).
Detalusis planas atitinka/įvertintas pagal šių planų sprendinius:
Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2007-02-14 d. Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-43, sprendinius.
Kelmės miesto bendrojo plano, patvirtinto 2008-06-27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-187, sprendinius.
Kelmės rajono šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto 2005-02-25 d. Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55, sprendinius.
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Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiojo plano, patvirtinto
2009-04-29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-207, sprendinius.
7.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.
Planavimo tikslai:
Suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo pastato,
esančio Birutės g. 19, Kelmės mieste;
Nustatyti žemės sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo
veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės
servitutus;
Nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus.
Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis etapai.
7.1.3. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
1. Vieta.
Planuojama teritorija yra Kelmės mieste, prie Birutės, Elektrinės ir L. Giros gatvių. Planuojamoje
teritorijoje yra VĮ „Registrų centre“ registruotas daugiabutis gyvenamasis namas, kad. Nr. 5497/6000/6019,
adresu Birutės g. 19.
Pagal Kelmės miesto bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į daugiaaukščių ir aukštybinių
gyvenamųjų namų statybos teritoriją. Birutės ir L. Giros gatvėms nustatyta D1 pagalbinių gatvių kategorija,
Elektrinės gatvei – D2 kategorija.
2. Savininkai.
Planuojama teritorija yra laisvoje valstybinėje žemėje.
3. Teritorijos užstatymas.
Teritorijoje yra VĮ „Registrų centre“ registruotas daugiabutis penkių aukštų gyvenamasis namas,
kad. Nr. 5497/6000/6019, adresu Birutės g. 19. Apskaičiuotas leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas –
0,30 dalių, intensyvumas – 1,20 dalių. Pagal Kelmės miesto bendrąjį planą, leistinas statinių aukštis – 15 m.
4. Gretimybės.
Planuojama teritorija pietų vakaruose ribojasi su L. Giros gatvės koridoriumi, pietryčiuose su
Birutės gatvės koridoriumi, o šiaurės rytuose – su Elektrinės gatvės koridoriumi. Iš šiaurės vakarų teritoriją
riboja VĮ „Registrų centre“ įregistruoti žemės sklypai:
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Sklypo kadastrinis Nr., adresas

Sklypo paskirtis

Žemės sklypas, kad. Nr.:
5422/0009:8;
Adresas: L. Giros g. 17, Kelmė.
Žemės sklypas, kad. Nr.:
5422/0009:9;
Adresas: L. Giros g. 15, Kelmė.
Žemės sklypas, kad. Nr.:
5422/0008:343;
Adresas: L. Elektrinės g. 16,
Kelmė.

Kita, gyvenamosios teritorijos,
mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos.
Kita, gyvenamosios teritorijos,
mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos.
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Kita, gyvenamosios teritorijos,
mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos.

Savininkas
Irena Navickienė,
Aleksandras Navickis.
Vytas Eismontas.

Ona Puikienė, Jonas Puikys.
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5. Inžineriniai tinklai.
5.1. Elektros tinklai.
Planuojamos teritorijos pietrytine dalimi praeina žemos (atvestos iki gyvenamojo namo Birutės g.
19) bei aukštos įtampos elektros linijos.
5.2. Dujotiekio tinklai.
Planuojamos teritorijos šiaurės vakaruose praeina dujotiekio trasa (ž.s. d80), nuo kurios pravestos
dujotiekio linijos iki gyvenamojo namo Birutės g. 19.
5.3. Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai.
Planuojamoje teritorijoje iki gyvenamojo daugiabučio namo Birutės g. 19, nuo Birutės gatvės
koridoriaus, yra atvestos trys buitinių nuotekų linijos (dvi − d100 ir viena – d150) bei pietvakarine ir
pietrytine planuojamos teritorijos dalimis išvedžiotas lietaus nuotekų tinklas (d150). Nuo Birutės gatvės
koridoriuje esančios vandentiekio linijos (d150) atvesta vandentiekio linija (d150) iki gyvenamojo namo
Birutės g. 19 .
5.4. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai.
Planuojamos teritorijos pietrytinėje ir šiaurės vakarų pusėse iki gyvenamojo daugiabučio namo
Birutės g. 19 nuo Elektrinės ir Birutės gatvių koridorių atvestos šilumtiekio trąsos.
5.5. Ryšiai.
Iki gyvenamojo daugiabučio namo Birutės g. 19 ryšio linija atvesta nuo linijos, esančios Elektrinės
gatvės koridoriuje. Taip pat ryšio linija praeina L. Giros gatvės koridoriuje.
5.6. Susisiekimas.
Iki planuojamos teritorijos privažiuojama L. Giros, Birutės ir Elektrinės gatvėmis. Į planuojamą
teritoriją įvažiuojama iš Elektrinės gatvės. L. Giros ir Birutės gatvėms nustatyta D1 pagalbinių gatvių
kategorija. Elektrinės gatvei nustatyta D2 pagalbinės gatvės kategorija. Gatvių juostų plotis tarp raudonųjų
linijų – 12-20 m.
7.1.4. KONCEPCIJA
Detaliojo plano koncepciją nusako detaliojo plano tikslai ir uždaviniai.
Tikslas: Suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo
pastato, esančio Birutės g. 19, Kelmės mieste; Nustatyti žemės sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo
ir naudojimo režimus, naudojimo veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo
reikalavimus, žemės servitutus; Nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus.
7.1.5. SPRENDINIAI
1. Sklypo paskirtis.
Suformuotas vienas sklypas apie esamą daugiabutį namą (adresas: Birutės g. 19). Aplink pastatą
nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis − kita; naudojimo būdas − gyvenamosios
teritorijos; naudojimo pobūdis − daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos.
2. Sklypo suformavimas.
Atsižvelgiant į VĮ „Registrų centre“ įregistruotus žemės sklypus bei L. Giros, Birutės ir Elektrinės
gatvių koridorius, suformuotas 2257 m2 žemės sklypas. L. Giros ir Birutės gatvėms nustatyta D1 pagalbinių
gatvių kategorija. Elektrinės gatvei nustatyta D2 pagalbinės gatvės kategorija. Gatvių juostų plotis tarp
raudonųjų linijų – 12-20 m. Pastato paskirtis – gyvenamoji, vadovaujantis STR 2.06.01:1999 ,,Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikiamas automobilių parkavimo skaičius daugiabučių ir
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bendrabučių gyvenamiesiems namams yra 1 automobilio parkavimo vieta 1 pastato butui. Suformuotam
sklypui reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 49.
Sklype, įvertinus normatyvinius atstumus nuo gyvenamosios paskirties pastatų, laisvos valstybinės
žemės plotą bei planuojamos teritorijos reljefą, reikiamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus aikštelės
neįmanoma suplanuoti, todėl, kaip alternatyvą, automobilius siūlome parkuoti L. Giros, Birutės ir
Elektrinės gatvių koridoriuose bei miesto teritorijoje.
Taip pat, atsižvelgiant į normatyvinius atstumus nuo gyvenamosios paskirties pastatų, nėra
galimybės numatyti vietos vaikų žaidimų aikštelei bei vietos buitinių atliekų konteinerių aikštelei. Kaip
alternatyvą, siūlome naudotis bendromis miesto vaikų žaidimo aikštelėmis, miesto parkais, skverais. O
atliekų konteinerius siūlome statyti gretimų gatvių koridoriuose (Birutės ir Elektrinės gatvių – spręsti
atskiru projektu) arba naudotis bendromis miesto buitinių atliekų surinkimo aikštelėmis, prieš tai pasitarus
su šių aikštelių savininkais, valdytojais.
Vadovaujantis LRS AM patvirtintu 2007-12-21 d. įsakymu Nr. 694 „Atskirųjų rekreacinės
paskirties želdynų plotų normos“, reikiamas želdynų kiekis daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių
statybos teritorijoms − ne mažiau nei 30 % sklypo ploto.
3. Teritorijos užstatymas.
Užstatymas esamas, nekeičiamas.
4. Inžineriniai tinklai.
Inžineriniai tinklai turi būti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lieuvos Respublikoje
galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose
(LRV 1995-12-29 d. nutarimo Nr. 1640 aktuali redakcija) nustatytais apsaugos zonų reikalavimais, kitais
aktualiais normatyviniais dokumentais.
Visiems inžineriniams tinklams, patenkantiems į planuojamą teritoriją nustatytos apsaugos zonos:
Pagal LRV 1992 05 12 Nutarimą Nr. 343 (ir aktualią redakciją) numatoma:
Ryšių linijai po 2 metrus apsaugos zonos abipus kabelio ašies;
0,4 kV ir 10 kV požeminėms elektros linijoms po 1 metrą apsaugos zonos abipus tinklo ašies;
Vandentiekio, lietaus, buitinės kanalizacijos ir drenažo tinklams iki d400 numatyta po 5 metrus
abipus vamzdžio ašies;
Šilumtiekiui po 5 metrus apsaugos zonos nuo kanalo (vamzdžio) kraštų;
Dujotiekio linijoms po 2 metrus apsaugos zonos abipus linijos ašies.
Inžineriniams tinklams numatomas servitutas jų apsaugos zonų ribose S/1341 m2.
5. Susisiekimas.
Iki sklypo privažiuojama L. Giros, Birutės ir Elektrinės gatvėmis. Į sklypą įvažiuojama iš Elektrinės
gatvės. L. Giros ir Birutės gatvėms nustatyta D1 pagalbinių gatvių kategorija. Elektrinės gatvei nustatyta
D2 pagalbinės gatvės kategorija. Gatvių juostų plotis tarp raudonųjų linijų – 12-20 m.
Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 ,,Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikiamas
automobilių parkavimo skaičius daugiabučių ir bendrabučių gyvenamiesiems namams yra 1 automobilio
parkavimo vieta 1 pastato butui. Suformuotam sklypui reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 49.
Sklype, įvertinus normatyvinius atstumus nuo gyvenamosios paskirties pastatų, laisvos valstybinės
žemės plotą bei planuojamos teritorijos reljefą, reikiamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus aikštelės
neįmanoma suplanuoti, todėl, kaip alternatyvą, automobilius siūlome parkuoti L. Giros, Birutės ir
Elektrinės gatvių koridoriuose bei miesto teritorijoje.
7.1.6. APLINKOS APSAUGOS DALIS
Vietovė
Planuojama teritorija yra Kelmės mieste, prie Birutės, L. Giros ir Elektrinės gatvių. Planuojamoje
teritorijoje yra VĮ „Registrų centre“ registruotas daugiabutis gyvenamasis namas, kad. Nr. 5497/6000/6019,
adresu Birutės g. 19.
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Žemės sklypo ribos bei plotas nustatomas pagal detaliojo plano sprendinius, nustatomos žemės
naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai inžinerinių tinklų apsaugos zonose.
Planuojamoje teritorijoje saugomų teritorijų nėra, teritorijoje esantys pavieniai medžiai išsaugomi.
Planavimo eigoje įvertintos inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
Planuojama ūkinė veikla
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: gyvenamosios teritorijos.
Investicijos: numatomos techninio projekto eigoje.
Numatomos technologijos ir pajėgumai: numatomi techniniais projektais.
Infrastruktūros objektų bei inžinerinių tinklų statybai bus naudojamos statybinės medžiagos,
sertifikuotos SPSC ar Europos Sąjungos valstybių atitinkamų sertifikavimo institucijų.
Elektros energija tiekiama nuo esamų požeminių kabelių (0,4 kV ir 10 kV). Vanduo tiekiamas
esamais vandentiekio tinklais, ūkinės ir lietaus nuotekos surenkamos į esamus ūkinių ir lietaus nuotekų
tinklus (realūs kiekiai nustatomi techniniais projektais). Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių,
kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir
kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
Terminai: 2011-2012 metai.
Eiliškumas: 2011 m. IV ir 2012 m. I ketvirtyje bus atliekamas detalusis planas. Nuo 2012 m. II
ketvirčio bus vykdomi objektų techniniai ir darbo projektai, vėliau statybos darbai.
Planuojamos ūkinės veiklos laikas neribotas, atskirų įrengimų eksploatacija priklausys nuo jų
techninių charakteristikų.
Galimo poveikio šaltiniai
Atliekos.
Objektų eksploatacijos metu atliekos surenkamos vietos komunalinių tarnybų bei išvežamos į
sąvartyną.
Pavojingos medžiagos
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
Kiti faktoriai.
Sklype ūkinė veikla – gyvenamoji, todėl keliamas triukšmas neviršys HN 33-1:2007 reglamentuotų
leistinų normų, neturės neigiamos įtakos rekreacinei ar kitai aplinkai, gyventojų sveikatai. Apsaugai nuo
trečiųjų asmenų sklypą siūloma aptverti tvora.
Vanduo.
Ūkinės ir lietaus nuotekos išleidžiamos į esamus miesto nuotekų kanalizacijos tinklus.
Aplinkos oras.
Šildymas tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų, todėl oro taršai įtakos neturės. Oro kokybei įtakos
gali turėti statybos darbų metu veikiantys mechanizmai ir atvažiuojantis transportas, taip pat nežymiai
įtakos turės automobilių išmetamosios dujos.
Dirvožemis.
Tose atkarpose, kur numatoma rekonstruoti arba tiesti inžinerinius tinklus, nuimamas humusingas
dirvožemio sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos darbus, dirvožemis
paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei
panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Augalinio sluoksnio storis – 25 cm.
Pagal LRAM 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. D1-694 „Dėl atskirų rekreacinės paskirties
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
minimalus želdinių plotas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijoms – ne
mažiau nei 30 %.
Ekstremalios situacijos.
Gaisrų prevencija bus užtikrinta techninio projekto rengimo metu, laikantis statybos techninių
reikalavimų, išlaikant reikiamus atstumus, bei numatant galimybes priešgaisrinio transporto privažiavimui.
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Techninio projekto rengimo metu rekonstruojant vandentiekį planuojamoje teritorijoje ar gatvių
koridoriuose turi būti numatyti priešgaisriniai hidrantai gaisro gesinimo atvejams.
Numatomos poveikio sumažinimo priemonės
Inžinerinių tinklų sistemoms naudojama sertifikuota ir patikima įranga, nuolat vykdoma priežiūra.
Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos ir servitutai jų apsaugos zonų ribose.
Susikirtimuose su keliais ir kitais inžineriniais tinklais naujai klojami inžineriniai tinklai tiesiami dėkluose.
Inžinerinių tinklų ašis požeminėje dalyje 0,3 m atstumu virš tinklų pažymima įspėjamąja juosta.
7.1.7. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS
Pagal Kelmės miesto bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į daugiaaukščių ir aukštybinių
gyvenamųjų namų statybos teritoriją. Prie planuojamos teritorijos yra Birutės ir L. Giros gatvės, kurioms
nustatyta D1 pagalbinių gatvių kategorija bei D2 kategorijos Elektrinės gatvė. Įgyvendinus detaliojo plano
sprendinius, bus suformuotas žemės sklypas apie esamą daugiabutį pastatą, bus paskirtas žemės plotas šio
pastato eksploatacijai. Bus sutvarkyta ir prižiūrima aplinka, išnaudoti nenaudojami žemės plotai.
Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas šiais aspektais: aplinkos
kokybei, higieninei būklei, teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklai, gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui, socialinei aplinkai, ekonominei aplinkai.
Higieninės būklės požiūriu.
Detaliojo plano tiklas – suformuoti žemės sklypą apie esamą daugiabutį pastatą. Teritorijose
vykdoma ūkinė veikla esama, funkcionuojanti ir nekeičiama. Planavimo eigoje buvo įvertinti visi
normatyviniai atstumai, dėl to įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus užtikrinta visuomenės sveikata
ir higieniška aplinka.
Planuojamos teritorijos būklė higieniniu – sanitariniu požiūriu nepablogės.
Teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veikla.
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus sutvarkyta teritorija, išnaudota gyvenamąjai aplinkai.
Detaliojo plano sprendiniai teigiamai paveiks miesto plėtrą bei socialinį gyvenimą, prognozuojamas
ilgalaikis poveikio efektas.
Gamtinei aplinkai, aplinkos kokybei ir kraštovaizdžiui.
Planuojamoje teritorijoje išsaugojami esantys pavieniai medžiai. Detaliojo plano tikslas −
suformuoti žemės sklypą apie esamą daugiabutį pastatą. Šiuo metu teritorija aplink pastatą yra sutvarkyta,
naudojama, todėl detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas nepaveiks dirvožemio išteklių ir žemės ūkio
naudmenų, ekosistemų ir biologinės įvairovės, saugomų gamtos vertybių, gamtinės rekreacinės aplinkos,
nepaveiks kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius pagerės
kraštovaizdžio estetinė kokybė.
Socialinei ir ekonominei aplinkai.
Įgyvendinant sprendinius atsiras naujos darbo vietos, padidės gyventojų gerovė ir užimtumas.
7.1.8. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS
Sklypo plotas: 2257 m2.
Konkretus teritorijos naudojimo tipas: GG − gyvenamoji teritorija.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kita.
Galimas žemės naudojimo būdas: G − gyvenamosios teritorijos.
Galimas žemės naudojimo pobūdis: G2 − daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
teritorijos.
Leistinas pastatų aukštis: 15 m.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0,30.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 1,20.
Galimos statinių paskirtys: Gyvenamieji (visų tipų).

7. DETALUSIS PLANAS IR
JO SPRENDINIAI

Dokumento Nr. 2011/25/MDP/07

Lapas

7

Lapų

9
0

Laida

2011/25/MDP/07

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV Nutarimas Nr. 343 Data 1992
05 12 aktuali redakcija):
Elektros linijų apsaugos zona − VI (274 m²).
Ryšių linijų apsaugos zona − I (31 m²).
Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos ir drenažo tinklų apsaugos zona − XXIX (875 m²).
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona − XLVIII (375 m²).
Dujotiekių apsaugos zona – IX (324 m²).
Servitutai: 206 − teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 207 −
teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Servituto ,,S“ plotas − 1341
m².
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytautojo Didžiojo g. 58, LT-86143
Kelmė; tel.: (8-427) 69053, faks.: (8-427) 69052.
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB ,,Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas; tel.: (8-37) 759028, faks.: (8-37) 452532.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo suformavimo apie daugiabutį namą, esantį Birutės g. 19, Kelmės mieste, detalusis
planas.
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
1. Kelmės rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu 2007-02-14 d. Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-43;
2. Kelmės miesto bendruoju planu, patvirtintu 2008-06-27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-187;
3. Kelmės rajono šilumos ūkio specialiuoju planu, patvirtintu 2005-02-25 d. Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55;
4. Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiuoju planu, patvirtintu
2009-04-29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-207.
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais – nėra.
6. Status quo situacija
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, nebūtų suformuotas žemės sklypas esamo daugiabučio
pastato funkcionavimui, nebūtų galimybės įrengti teritoriją gyventojų gerbūviui bei tinkamai ją
prižiūrėti.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: Suformuoti žemės sklypą
prie nuosavybės teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo pastato, esančio Birutės g. 19, Kelmės
mieste; Nustatyti žemės sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus,
naudojimo veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus,
žemės servitutus; Nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas):
Teigiamas ilgalaikis poveikis teritorijos vystymo darnai, bus suformuotas ir juridiškai įteisintas
sklypas, nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimai.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) Neigiamas (trumpalaikis,
poveikis
ilgalaikis) poveikis
9.
Sprendinio poveikis:
Teritorijos vystymo darnai ir
Teigiamas ilgalaikis poveikis
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
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Gamtiniai aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas ilgalaikis poveikis

-

Siūlomos alternatyvos poveikis:

10.
Teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtiniai aplinkai ir
kraštovaizdžiui
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