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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Planavimo organizatorius: AB „KELMĖS PIENINĖ“.
Plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ., adresas: Žvejų g. 2-705, LT-91248 Klaipėda, tel./fax. 846 254671, mob. 8-673 42503, e-paštas Bartkus.Tomas@gmail.com.
Projekto vadovas ir urbanistinės dalies vadovas (architektas): Remigijus Petrauskas, (kvalifikacijos
atestatas Nr. A329, galiojimo laikas iki 2015-09-15);
Atsakingi specialistai už braižymą ir aiškinamojo rašto ruošimą (vadovaujantis LST 1516:1998
priedas B): Tomas Bartkus, Asta Klimaitė.
Teritorijos dislokacija: Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m., Naujoji g. 2, kad. Nr. 5422/0008:95
0,0429 ha., Žemaitės g. 55, kad. Nr. 5422/0008:255 0,1502 ha., Raseinių g. 2, kad. Nr. 5422/0008:256
1,3529 ha.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas: sujungti žemės sklypus, esančius Raseinių g. 2 (kad. Nr.
5422/0008:256), Žemaitės g. 55 (kad. Nr. 5422/0008:255) ir Naujoji g. 2 (kad. Nr. 5422/0008:95), Kelmės m., į vieną, paliekant žemės naudojimo paskirtį kitą, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos, pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Žemės sklypo planas rengiamas vadovaujantis:
• Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl leidimo rengti žemės sklypų, Raseinių g. 2, Žemaitės g. 55 ir Naujoji g. 2, Kelmės mieste, planą, įsakymo Nr. A-1040,
2012-11-05.
• Žemės sklypo plano rengimo reikalavimais patvirtintais Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1040, 2012-11-05.
• Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr T-187 patvirtino Kelmės miesto
bendruoju planu.
II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
2.1. Esamos teritorijos raidos apžvalga ir charakteristika
Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota savivaldybės turima
topografinė nuotrauka, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų banko išrašai.
Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.
Planuojamo žemės sklypo paskirtis – kita, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos teritorija.
Teritorija - užstatyta.
2.2. Inžineriniai tinklai
Sklype yra esami inžineriniai tinklai: požeminė elektros tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių
nuotekų tinklai, ryšių tinklai bei šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai.
2.3. Esami žemės naudojimo apribojimai
Remiantis Valstybės įmonės „Registrų centro“ pateiktais duomenis apie planuojamą žemės
sklypą, kurio Kad. Nr. 5422/0008:95, užregistruoti apribojimai:
• ryšių linijų apsaugos zonos.
• elektros linijų apsaugos zonos.
Remiantis Valstybės įmonės „Registrų centro“ pateiktais duomenis apie planuojamą žemės
sklypą, kurio Kad. Nr. 5422/0008:256, užregistruoti apribojimai:
• ryšių linijų apsaugos zonos.
• vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
• elektros linijų apsaugos zonos.
Remiantis Valstybės įmonės „Registrų centro“ pateiktais duomenis apie planuojamą žemės
sklypą, kurio Kad. Nr. 5422/0008:256, užregistruoti apribojimai:
• ryšių linijų apsaugos zonos, plotas – 0.0116 ha.
• elektros linijų apsaugos zonos, plotas – 0.039ha.
• vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas – 0.345
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•
•

ha.
elektros linijų apsaugos zonos, plotas – 0.082 ha.
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas – 0.173
ha.

2.4. Sklypo gretimybės
• Šiaurės pusėje – Raseinių gatvė;
• Šiaurės vakarų pusėje – kitos paskirties žemė sklypas kad. Nr. 5422/0008:88 ir kad. Nr.
5422/0008:89;
• Vakarų pusėje – Lietuvos Respublikos žemė;
• Pietvakarių pusėje – Žemaitės gatvė;
• Pietų pusėje – Naujoji gatvė;
• Pietryčių pusėje – Lietuvos Respublikos žemė;
• Rytų pusėje – kitos paskirties žemė sklypas kad. Nr. 5422/0008:337;
• Šiaurės rytų pusėje – Lietuvos Respublikos žemė.
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III. SPRENDINIAI
3.1. Formuojamas žemės sklypas:
Pagal „Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus“
sutikimą yra rengiamas žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentams.
Vadovaujantis gautais Žemės sklypo plano rengimo reikalavimais formuojamas vienas sklypas,
sujungiant tris sklypus: Naujoji g. 2, kad. Nr. 5422/0008:95 0,0429 ha., Žemaitės g. 55, kad. Nr.
5422/0008:255 0,1502 ha., Raseinių g. 2, kad. Nr. 5422/0008:256 1,3529 ha. Žemės sklypų savininkas Lietuvos respublika, nuomininkas – AB „Kelmės pieninė“.
Sklypo ribos suformuotos pagal esamų sklypų ribas.
o SKLYPAS NR. 1
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:
KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ;
 Žemės naudojimo paskirtis
PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ
 Žemės naudojimo būdas
TERITORIJA (P)
PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO ĮMONIŲ
 Žemės naudojimo pobūdis
STATYBOS (P1)
15453 m2
 Sklypo plotas
 Leistinas sklypo užstatymo tankumas
procentais (užstatyto ploto santykis su sklypo
plotu)

 Leistinas užstatymo intensyvumo
procentas (statinių bendro ploto santykis su sklypo

-

plotu)



Leistina pastatų aukštis metrais

15.00m.

Sklypo savininkas: Žemės sklypų savininkas – Lietuvos Respublika, nuomininkas AB „Kelmės
pieninė“.
Sklypo kadastrinis Nr. 5422/0008:255, 5422/0008:256 ir 5422/0008:95.
Servitutai:
S1: kodas - 206, 207, 208, galioja sklype Nr.1, inžinerinių tinklų savininkui, įmonėms ir
institucijoms tiesiančioms ir aptarnaujančioms tinklus ir kelius, plotas - 145m²;
S2: kodas - 206, 207, 208, galioja sklype Nr.1, inžinerinių tinklų savininkui, įmonėms ir
institucijoms tiesiančioms ir aptarnaujančioms tinklus ir kelius, plotas - 235m²;
Pastaba: Sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos skyrius:( LR vyriausybės nutarimas 1992 05 12 Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos)

1. Ryšių apsaugos zonos - 105m²;
2. Kelių apsaugos zonos - 380m²;
6. Elektros tinklų apsaugos zonos - 1347m²;
48. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos - 495m²;
49. Vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - 6083m²;
Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BRĖŽINYJE NURODYTA:
o Projektuojamo sklypo riba, numeris ir plotas;
o Esamas privažiavimas į sklypą;
o Užstatymo zona ir ribos (pagal anksčiau rengtą detalųjį planą);
o Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės.
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Sklypo kampų koordinatės
SKLYPO KAMPŲ
PAŽYMĖJIMAS
PLANE

X koordinatė

Y koordinatė

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6166437.24
6166418.00
6166424.35
6166439.92
6166446.44
6166458.13
6166472.24
6166563.87
6166563.40
6166563.15
6166559.64
6166559.91
6166561.60
6166598.74
6166618.73
6166615.98
6166604.54
6166580.25
6166563.72
6166526.51
6166525.57
6166513.94
6166519.36
6166521.23
6166521.87
6166504.76
6166495.62
6166492.64
6166490.73
6166443.30

432965.08
432932.10
432927.26
432915.97
432911.27
432924.14
432917.01
432909.25
432910.12
432915.72
432917.41
432920.40
432936.29
432942.24
432946.38
432955.28
432989.96
432994.41
432999.32
433007.29
433002.89
433005.58
433028.89
433035.53
433036.08
433045.41
433049.57
433049.21
433046.77
432974.98

Pastaba: sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

3.2. Privažiavimai, susisiekimo sistema bei transporto eismo organizavimas
Privažiavimai prie planuojamos teritorijos išlieka esami, nuo Raseinių g, Naujosios g bei nuo
Žemaitės g. per esamus įvažiavimus.
Gatvių kategorijos nustatytos, vadovaujantis Kelmės miesto teritorijos bendruoju planu,
susisiekimo komunikacijos.
Gatvių juostų plotis tarp raudonųjų linijų nustatytas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 7 lentelė.
Automobilių laikymas teritorijoje išlieka esamas.
3.3. Gamtos apsaugos apribojimai
Inžineriniai tinklai išlieka esami.
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PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS ŽEMĖS
SKLYPO PLANAS
Žemės sklypo planas parengtas vadovaujantis:
LR teritorijų planavimo įstatymu ir vėlesnėmis redakcijomis;
o
o
LR žemės įstatymas ir vėlesnės redakcijos;
o
LR vandens įstatymas ir vėlesnės redakcijos;
o
LR vyriausybės nutarimas „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašas“;
o
LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ ir vėlesnės redakcijos;
o
STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ ir vėlesnės
redakcijos;
STR 2.02.09.2005 “Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” ir vėlesnės redakcijos;
o
o
LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų
ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vėlesnės redakcijos;
o
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo
ir režimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesnės redakcijos.
Kelmės miesto bendrasis planas, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008o
06-27 sprendimu Nr. T187.
LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl žemės sklypų formavimo
o
ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesnės redakcijos.
Pareigos
Projekto vadovas/Arch.
Ruošė
Ruošė

Vardas, pavardė.
Remigijus Petrauskas
Tomas Bartkus
Asta Klimaitė

Atestato Nr.
A329

Parašas

ŽSP-1248-AR- 5

