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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS
Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas atliekamas vadovaujantis Kelmės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-19 įsakymu Nr. A-615 „Dėl Kelmės
miesto teritorijos dalies bendrojo plano koregavimo tikslų patikslinimo" ir 2015-07-07 įsakymu Nr.
A-677 „Dėl Kelmės miesto bendrojo plano korektūros užduoties ir darbų programos tvirtinimo",
planavimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, o taip
pat paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Š2-718.
Šiuo Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano korektūros projektu yra koreguojamas Kelmės
miesto teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr. T187). Rengiamas Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo projektas pagal teritorijų
planavimo lygmenis yra vietovės lygmens planavimo dokumentas, o pagal teritorijų planavimo
dokumento rūšį - kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas (savivaldybės dalies bendrojo
plano koregavimo dokumentas).
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorius.
Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo procesą sudaro šie etapai:
• parengiamasis etapas (parengiami išeitiniai planavimo duomenys, sąlygos, kt. dok.)
• rengimo etapas (atliekamos esamos būklės analizės įvertinimo, bendrųjų sprendinių
formavimo ir sprendinių konkretizavimo stadijos);
• baigiamasis etapas (atliekamas bendrojo plano svarstymas, derinimas, tikrinimas ir
tvirtinimas).
Remiantis Planavimo darbų programa („Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano
korektūros darbų programa”, patvirtinta 2015-07-07 Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A-677) rengimo etape, bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje
koncepcija nėra rengiama.
Rengiant Kelmės miesto bendrojo plano korektūrą, atliekamas strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas. Bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)
atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin.
2004-08-21, Nr. 130-4650).
Pagal Visuomenės dalyvavimo nuostatus, Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano
koregavimas atliekamas supaprastinta tvarka.
Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo tikslas ir uždaviniai:
1. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš kitos paskirties žemės – mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos teritorijos ir apsauginių želdinių teritorijos ir iš miškų ūkio paskirties žemės į bendro
naudojimo teritoriją kapinėms ir palaikų laikymo statiniams įrengti.
2. Pakeisti kitos paskirties numatytą kapinių teritoriją (bendrajame plane pažymėta 29
numeriu) į apsauginių želdinių (žemės ūkio paskirties) teritoriją.
3. Dalį esančios pramoninės teritorijos pakeisti į kitą teritoriją – komercinės-gyvenamosios
paskirties objektų teritoriją.
4. Bendro naudojimo teritoriją (atskirus želdynus) pakeisti į kitą teritoriją – įvairaus
aukštingumo gyvenamųjų namų statybos teritoriją.
5. Dalį esančios rekreacinės teritorijos Paverpenio kaime, Kukečių seniūnijoje, Kelmės
rajone, pakeisti į kitą teritoriją – gyvenamosios paskirties objektų teritoriją.
6.
Pakeisti inžinerinės infrastruktūros teritorijos, esančios V. Putvinskio gatvėje, Kelmės
mieste, paskirtį į komercinę teritorijos paskirtį.
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7.
Pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos, esančios Verpenos kaime, Kelmės
apylinkių seniūnijoje, Kelmės rajone, paskirtį į gyvenamųjų namų statybos-komercinės teritorijos
paskirtį (G1+K).
8. Dalį apsauginių želdinių teritorijos, esančios Varės kaime, Liolių seniūnijoje, pakeisti į
kitą – gyvenamosios paskirties objektų teritoriją.
9. Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš visuomeninės teritorijos, esančios
Vytauto Didžiojo g. 58A, Kelmės mieste, į inžinerinės infrastruktūros teritoriją.
10. Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos, esančios
Paverpenio kaime, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone, į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritoriją.
11. Pakeisti apie 0,03 ha kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš visuomeninės teritorijos,
esančios Raseinių g. 1, Kelmės mieste, į komercinės paskirties teritoriją.
12. Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos, esančios
Naudvario kaime, Kelmės apylinkių seniūnijoje, Kelmės rajone, į vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritoriją.
13. Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją.
14. Patikslinti inžinerinės infrastruktūros teritoriją Naudvario kaime, Kelmės apylinkių
seniūnijoje, Kelmės rajone.
15. Patikslinti teritorijas, atsižvelgus į parengtus detaliuosius planus, kurie patvirtinti po
Kelmės miesto bendrojo plano patvirtinimo, jas papildant detaliųjų planų sprendiniais.
Nurodytais tikslais ir uždaviniais yra numatoma pakoreguoti 2008 m. patvirtintame Bendrajame
plane numatytų teritorijų naudojimo būdus, paskirtį. Remiantis nustatytais planavimo tikslais ir
uždaviniais yra išskirtos atskiros planuojamos teritorijos dalys. Šiose atskirose teritorijos dalyse yra
atliekama esamos būklės analizė bei pateikiami nauji planavimo sprendiniai.
Šiuo Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano korektūros projektu yra koreguojama tik
dalis 2008 m. patvirtinto Bendrojo plano planuojamos teritorijos sprendinių. Todėl šie teritorijų
planavimo dokumentai naudojami kartu. Taip pat šie dokumentai turi būti naudojami kartu su šiais
jau parengtais Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano pakeitimais ir korektūra:
•
Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimas (patvirtintas Kelmės r. sav.
tarybos 2014-06-27 sprendimu Nr. T-190);
•
Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano korektūra (patvirtintas Kelmės r. sav.
tarybos 2014-08-26 sprendimu Nr. T-236);
•
Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimas (patvirtintas Kelmės r. sav.
tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T-94).
Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo ryšys su kitais planais
Bendrojo plano korektūros projektui, be minėtų Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano ir jam
atliktų korektūros ir keitimo projektų, galioja šie teritorijų planavimo dokumentai:
1. Bendrieji planai:
• Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo
2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154);
• Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008-09-24 nutarimu Nr. 1042);
• Kelmės rajono bendrasis planas (patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos 2007-02-14 sprendimu
Nr. T-43).
2. Specialieji planai:
• Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas (patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos 2005-0225 sprendimu Nr. T-55);
KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT 44405 Kaunas, tel. 451372, krastotvarka@ktu.lt
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• Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas (patvirtintas 2009-04-29
Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-207);
• Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialusis planas (patvirtintas 2014-01-29 Kelmės
r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-23);
• Kelmės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema (patvirtinta
2005-11-30 Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-308);
• Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema;
• Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas
(patvirtintas 2014-06-27 Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-188);
• Kelmės rajono Liolių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (patvirtintas
2000-09-29 Šiaulių apsk. viršininko įsakymu Nr. 1886 ir jo tęstinumai);
• Kelmės rajono Paverpenio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas
(patvirtintas 2000-09-29 Šiaulių apsk. viršininko įsakymu Nr. 1863 ir jo tęstinumai);
• Kelmės rajono Naudvario kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas
(patvirtintas 2000-09-29 Šiaulių apsk. viršininko įsakymu Nr. 1864 ir jo tęstinumai);
• Kelmės rajono Kukečių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas
(patvirtintas 2000-02-25 Šiaulių apsk. viršininko įsakymu Nr. 369 ir jo tęstinumai);
• Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (patvirtinta LR
kultūros ministro 2009-04-24 įsakymu Nr. ĮV-201).
3. Detalieji planai, galiojantys po 2008 m. Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo.
4. Kelmės rajono savivaldybės koreguojamų teritorijų schemos.
Bendrojo plano korektūrai taikomi teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai
Bendrojo plano koregavimas atliekamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais,
reglamentuojančiais teritorijų planavimą:
• LR Teritorijų planavimo įstatymu (Žin.,1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Žin., 2013,
Nr. 76-3824);
• LR Žemės įstatymu (Žin.,1994, Nr. 34-620);
• LR Miškų įstatymu (Žin.,1994, Nr. 96-1872);
• LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymu (Žin.,2007, Nr. 140-5763);
• LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1- 8 patvirtintomis Kompleksinio
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis;
• LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo ir jo pakeitimų”(Žin., 1992, Nr. 22-652; 2003, Nr. 11-407; 2004, Nr.
21-642);
• LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”(Žin. 2004, Nr. 130-4650);
• LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” pakeitimu (Žin. 2013, Nr.
140-7096);
• LR Aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų
patvirtinimo”;
• LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos
aprašo patvirtinimo” ir kt.
Planavimo sąlygos ir raštai:
KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT 44405 Kaunas, tel. 451372, krastotvarka@ktu.lt
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1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos vyr. architekto 2015-07-14 planavimo
sąlygos Nr. (18.9)-SR-3.
2. AB LESTO 2015-04-14 planavimo sąlygos Nr. 15-12329.
3. Šiaulių VSC raštas „Dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo” 2015-04-21 Nr. S1707(9.3.8-K).
4. Šiaulių VSC Kelmės filialo 2015-04-21 planavimo sąlygos Nr. PST-7.
5. Lietuvos automobilių Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos perspektyvinio
planavimo skyriaus raštas „Dėl planavimo sąlygų” 2015-04-17 Nr. (6.6) 2-2051.
6. Lietuvos automobilių Kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-04-17
planavimo sąlygos Nr. PS-14.
7. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus raštas „Dėl
teritorijų planavimo sąlygų pateikimo” 2015-05-13 Nr. 28SD-1947-(14.28.7.).
8. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus 2015-05-12
planavimo sąlygos Nr. 28 PLS-1-(14.28.42.).
9. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos 2015-07-13 raštas Nr. S1-3-73.
10. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos 2015-07-13 planavimo sąlygos Nr. S1-3-72.
11. VĮ „Šiaulių regiono kelių” 2015-04-17 planavimo sąlygos Nr. 5-353.
12. AAA Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus 2015-04-21
planavimo sąlygos Nr. (15.6)-A4-4412.
13. Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštas „Dėl pasiūlymų
planavimo sąlygoms” 2015-04-21 Nr. (6)-1.7-1324.
14. LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos raštas „Dėl pasiūlymų teritorijų
planavimo sąlygoms rengti” 2015-04-15 Nr. R2-579.
15. LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2015-04-15 planavimo sąlygos
Nr. R2-579.
16. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio
2015-04-29 planavimo sąlygos Nr. (12.12.-Š) 2Š-224.
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1. KELMĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO
TERITORIJŲ ESAMOS BŪKLĖS APIBŪDINIMAS

PLANO

KOREGUOJAMŲ

Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais planuojamos teritorijos yra
Kelmės miesto ribose bei sąlyginėje miesto plėtros zonoje. Iš viso numatoma pakoreguoti 20
teritorijų pagal „Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano korektūros darbų programą”,
patvirtintą 2015-07-07 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A677.
Koreguojamų teritorijų (pagal pridedamas schemas) plotus sudaro:
• ~10 ha Verpenos kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~7,5 ha Verpenos kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~15 ha Dirvoniukų kaime, Kukečių sen.;
• ~0,47 ha Kaštonų g. 14, Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~0,82 ha prie Ąžuolyno g., Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~0,3 ha Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~0,5 ha Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~0,8 ha Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~2,3 ha Paverpenio kaime, Kukečių sen., Kelmės r. sav.;
• ~2,5 ha Paverpenio kaime, Kukečių sen., Kelmės r. sav.;
• ~0,10 ha V. Putvinskio g, Kelmės mieste;
• ~1,3 ha Varės kaime, Liolių sen., Kelmės r. sav.;
• ~0,12 ha Vytauto Didžiojo g. 58A, Kelmės mieste;
• ~0,03 ha Raseinių g. 1, Kelmės mieste;
Koreguojamų teritorijų (remiantis detaliaisiais planais) plotus sudaro:
• ~11 ha J. Janonio g., Kelmės mieste;
• ~0,98 ha Raseinių g., Kelmės mieste;
• ~0,39 ha Saulėtekio g. 7 ir 9, Kelmės mieste;
• ~0,20 ha Kooperacijos g. 43, Kelmės mieste;
• ~2,42 ha Lopetiškės viensėdyje, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
• ~1,13 ha Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav.;
Bendras koreguojamų teritorijų plotas sudaro apie 60 ha.
Visose planuojamose teritorijose nekilnojamojo kultūros paveldo objektų nėra, jos nepatenka į
kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Aplinkosauginiu požiūriu planuojamos
teritorijos nėra jautrios, nes jose nėra Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000” objektų.
Atliekamos korektūros metu yra numatoma pakoreguoti santykinai nedidelę Kelmės miesto
planuojamos teritorijos dalį – 60 ha, kai visos planuojamos teritorijos plotas 2008 m. patvirtintame
Bendrajame plane– 4358,55 ha. Tai sudaro 1,3 proc. šios teritorijos ploto. Todėl atsižvelgiant į
nedidelio ploto pokyčius, šiuo bendrojo plano koregavimu didesnių pokyčių ekonominėje,
socialinėje bei aplinkosaugos vystymo kryptyse nėra prognozuojama.
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2. KELMĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIŲ
APRAŠYMAS
2.1. Koreguojamų teritorijų erdvinės struktūros formavimas
Bendrojo plano koregavimu yra numatomos papildomai urbanizuoti neužstatytos teritorijos,
tikslinamas gatvių tinklas, o taip pat papildomas teritorijos naudojimas numatant teritorijų
naudojimo tipus. Įvertinant naujai galiojančius teritorijų planavimo teisinius dokumentus po 2014
m., koreguojamoms teritorijoms yra suteikiami papildomi užstatymo formavimo reikalavimai, nei
jie buvo numatyti 2008 m. patvirtintame Kelmės miesto teritorijos bendrajame plane. Be užstatymo
leistino aukščio šiuo korektūros projektu yra nustatomas: teritorijos užstatymo tankumas, užstatymo
intensyvumas, užstatymo tipas.
Koreguojamose teritorijose, kuriose numatomas užstatymas, leistino aukščio reikalavimai
nustatomi įvertinant 2008 m. patvirtintame Bendrajame plane numatytus gretimų teritorijų
sprendinius bei esamą gretimų teritorijų užstatymą.
Į koreguojamas teritorijos patenkantys miškai išsaugomi, jų ribos nekeičiamos.
Įvertinant tai, kad koreguojamos teritorijos sudaro tik labai nedidelę dalį visos Kelmės miesto
teritorijos, šiuo Bendrojo plano korektūros projektu esminių erdvinės struktūros pokyčių neturėtų
būti.
2.2. Susisiekimo sistemos vystymas
Bendrojo plano koregavimo projektu naujų valstybinės reikšmės kelių nėra numatoma. Šiuo
projektu koreguojami tik nedideli teritorijų plotai prie esamų užstatytų teritorijų bei esamų kelių ar
gatvių. Patekimas į koreguojamas teritorijas, esančias prie valstybinės reikšmės kelių, numatomas
panaudojant esamas nuovažas ar vietinės reikšmės kelius. Koreguojamos teritorijos planuojamos
įvertinant kelių juostas, kelio apsaugos zonas, raudonąsias linijas.
Valstybinių kelių tinklo formavimo požiūriu, iš planuojamų teritorijų išskirtinos teritorijos
Nr. 5, 6, 7, 11, 16, 19, kurios yra greta valstybinės reikšmės kelių. Šių teritorijų sprendiniai yra
apibūdinami žemiau:
• Planuojama teritorija Nr. 5 yra greta rajoninio kelio Nr. 2106. Į teritoriją Nr. 5
numatomas patekimas panaudojant esamą kelio nuovažą vedančią į gretimus
sklypus.
• Teritorijos Nr. 6 ir 11 yra miesto teritorijoje, centrinėje dalyje greta krašto kelio Nr.
157 (teritorija Nr. 11) ir 158 (teritorija Nr. 6). Privažiavimo prie jų įrengimas turės
būti detalizuotas detaliuosiuose ir (ar) techniniuose projektuose, įvertinant esamą
gatvių sutvarkymą, jo tinklo struktūrą bei atsižvelgiant į eismo saugumo
reikalavimus.
• Planuojama teritorija Nr. 7 susideda iš atskirų dalių, kurios yra prie krašto kelio
Nr. 158. Į šios teritorijos sklypus patekimas formuojamas per papildomus
lygiagrečiuosius kelius, kurie turi būti konkretizuoti detaliuosiuose ir (ar)
techniniuose projektuose.
• Planuojamos teritorijos Nr. 16 yra prie krašto kelio Nr. 157. Teritorija planuojama
remiantis patvirtintu detaliuoju planu. Patekimas į teritorija iš krašto kelio.
• Planuojama teritorija Nr. 19 yra prie rajoninio kelio Nr. 2124. Teritorija planuojama
remiantis patvirtintu detaliuoju planu. Patekimas į teritorija iš rajoninio kelio.
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Kitos koreguojamos teritorijos yra išsidėstę prie vietinės reikšmės kelių ar gatvių. Jų
privažiavimo įrengimas turės būti detalizuotas detaliuosiuose ir (ar) techniniuose projektuose,
įvertinant esamą gatvių sutvarkymą bei atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus.
2.3. Kultūros paveldo teritorijos
Rengiamo bendrojo plano koreguojamose teritorijose nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
nėra. Šios teritorijos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.
2.4. Saugomos teritorijos
Koreguojamų teritorijų ribose saugomų teritorijų nėra. Koreguojamos teritorijos nepatenka į
„Natura 2000“ ekologinio tinklo ribas, o taip pat nesiriboja su juo. Nuo koreguojamos teritorijos
artimiausia „Natūra 2000” teritorija yra už 300 m - Kražantės hidrografiniame draustinyje.
2.5. Gamtinis karkasas, kraštovaizdžio formavimas
Dalis planuojamų teritorijų, kuriose numatoma nauja statyba, patenka į gamtinio karkaso
teritorijas numatytas 2008 m. patvirtintame Bendrajame plane. Tai teritorijos Nr. 12, 8, 10, 5. Šiose
teritorijose numatoma formuoti užstatymui skirtus sklypus suformuojant tarpusavyje besijungiančių
atskirųjų ir (ar) priklausomųjų želdynų sistemą pagal Gamtinio karkaso formavimo nuostatų
reikalavimus. Projektu numatoma sudaryti galimybes teritorijas užstatyti tolimesnėse dalyse nuo
Kražantės upelio, o atskiruosius ir (ar) priklausomuosius želdynus suformuoti upelio pusėje
esančiose sklypų dalyse. Remiantis gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais, teritorijas užstatant,
numatoma įrengti 50 % gamtinio karkaso struktūrų (atskiruosius ir (ar) priklausomuosius želdynus)
nuo viso teritorijos ploto.
Iš teritorijų patenkančių į gamtinį karkasą taip pat paminėtina planuojama teritorija Nr. 1
kapinių įrengimui. Kapinių teritorija atitraukiama nuo Lankupio upelio pakrantės. Vystant teritorija
turi būti išsaugomi vertingi medžiai bei jų grupės. Formuojant kapinių teritoriją, ją siūloma
apželdinti vietinės augmenijos medžiais.
Bendrojo plano korektūros sprendiniais taip pat yra numatomas užstatomų teritorijų vystymas,
kuris sudaro prielaidas tam tikriems kraštovaizdžio pokyčiams. Ryškesni kraštovaizdžio pokyčiai
gali susidaryti formuojantis naujoms užstatymo struktūroms atokesnėse agrarinėse ar gamtinėse
aplinkose (planuojamos teritorijos Nr. 5, 8, 10). Siekiant sumažinti šių teritorijų neigiamą poveikį
kraštovaizdžiui, numatomi reikalavimai jų tūriams (vieno aukšto, dvišlaičiai stogai), namų valdos
aptvėrimui (ažūrinės, ne aukštesnės nei 1,4 m tvoros), apželdinimui (vietinės augmenijos medžiai liepos, klevai, kt.).
2.6. Inžinerinės infrastruktūros vystymas
Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano korektūros projekte inžinerinės infrastruktūros
vystymas numatomas įvertinant 2008 m. patvirtinto Bendrojo plano sprendinius.
2008 m. patvirtintame Kelmės miesto teritorijos bendrajame plane numatytoms urbanizuoti
teritorijoms jau yra nustatyti svarbiausi jų inžinerinės infrastruktūros vystymo principai: nurodyti
esami ir nauji magistraliniai inžinerinių tinklų koridoriai, nustatytos vandens paėmimo vietos
priešgaisriniam transportui, numatyti svarbiausi inžinerinės infrastruktūros objektai ir kt.
KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, LT 44405 Kaunas, tel. 451372, krastotvarka@ktu.lt
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sprendiniai. Todėl Bendrojo plano korektūros projekte koreguojamų teritorijų aprūpinimo inžinerine
infrastruktūra siūlymai nustatomi atsižvelgiant į 2008 m. patvirtinto Kelmės miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinius.
Vandentiekis ir buitinė nuotekynė. Bendrojo plano koregavimo projektu koreguojamoms
teritorijoms nustatomi šie vandentiekio ir buitinės nuotekynės vystymo principai (būdai):
centralizuotų miesto inžinerinių tinklų vystymas ar autonominių inžinerinių tinklų vystymo
galimybė. Vandentiekio ir buitinės nuotekynės aprūpinimo principai koreguojamoms teritorijoms
nustatomi įvertinant koreguojamos teritorijos padėtį esamų tinklų atžvilgiu:
• Centralizuotas miesto tinklų vystymas numatomas teritorijose, kurios yra greta ar
netoli nuo esamų ar anksčiau numatytų inžinerinių tinklų;
• autominių tinklų vystymo galimybė sudaroma teritorijose, kurios yra toliau nuo
esamos ar planuojamos inžinerinės infrastruktūros bei kurių objektų funkcionavimui
nėra reikalingos didelės vandens reikmės. Šiose teritorijose prisijungimas prie miesto
tinklų gali būti įrengtas atsižvelgus į gretimų teritorijų infrastruktūros vystymą.
Paviršinių nuotekų tinklai. Paviršinių nuotekų tinklai koreguojamose teritorijose turi būti
formuojami įvertinant 2008 m. patvirtintame Bendrajame plane numatytą paviršinių nuotekų
surinkimo sistemą.
Elektros tinklai. Koreguojamose teritorijose elektros tiekimas užtikrinamas vystant esamą
elektros tinklų infrastruktūrą. Iki koreguojamų teritorijų objektų 0,4 kV kabeliai turi būti tiesiami
įvertinant esamą elektros tinklų infrastruktūrą bei numatytus inžinerinės infrastruktūros koridorius.
Kiti tinklai (dujotiekis, šiluminės trasos, ryšių ir kt. tinklai) turi būti įrengiami įvertinant
numatytus inžinerinės infrastruktūros koridorius bei esamą inžinerinių tinklų išdėstymą.
Priešgaisrinė infrastruktūra. Koreguojamose teritorijose gaisrų gesinimui vandens
paėmimas numatomas iš gretimose teritorijose esančių paviršinių vandens telkinių. Vandens
paėmimo vietos priešgaisriniam gelbėjimo transportui yra numatytos 2008 m. patvirtintame
Bendrajame plane.
Vandentiekio tinklų panaudojimas gaisrų gesinimui detalizuojamas rengiant žemesnio
lygmens planavimo dokumentus. Rengiant žemesnio lygmens planavimo dokumentus turi būti
įvertintas priešgaisrinių hidrantų įrengimo poreikis projektuojant naujus ar rekonstruojant esamus
vandentiekio tinklus koreguojamose teritorijose bei jų gretimoje aplinkoje.
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3. KELMĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO
TERITORIJŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

PLANO

KOREGUOJAMŲ

Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano koregavimu numatomų koreguoti teritorijų
aprašymas pateiktas 1 ir 2 lentelėse. 1 lentelėje nurodytos teritorijos, kurios koreguojamos pagal
Planavimo darbų programoje pridėtas schemas, o 2 lentelėje - pagal patvirtintus detaliuosius planus
po 2008 m. Kelmės m. bendrojo plano patvirtinimo. Koreguojamų teritorijų išsidėstymas
sunumeruotas brėžiniuose pagal eilės sąrašą pateiktą 1 ir 2 lentelėse.
1 lentelė. Numatomos koreguoti teritorijos pagal Planavimo darbų programoje pridėtas schemas
Eil. Planuojamos
Teritorijos
Nr. teritorijos adresas plotas
1. Teritorija prie
~ 10,54 ha
Ryto gatvės
Verpenos kaime,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Teritorijos aprašymas
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Verpenos kaime. Ji yra tarp magistralinio kelio (A12)
vakaruose, Ryto gatvės (D1 kategorija) šiaurėje ir Laukupio upės
pietuose ir rytuose. Šiuo metu koreguojamoje teritorijoje suformuoti
žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1) ir
apsauginių želdinių teritorija (B4).
Numatomas teritorijos naudojimas
Bendrojo plano korektūros projektu šioje teritorijoje yra numatoma
nauja kapinių vieta. Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje
kitos paskirties žemės naudojimo būdo - mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos teritorijos (G1) ir apsauginių želdinių teritorijos (B4),
numatomas teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių,
želdynų teritorija (BZ). Esamam miškui numatomas teritorijos
naudojimo tipas – miško teritorija (MI). Dalis kapinių teritorijos
patenka į kelio apsaugos zoną bei į 2008 m. bendrajame plane
numatytą gamtinio karkaso teritoriją.
Kapinių teritoriją numatoma atitraukti ne mažiau kaip 13 ÷ 20 m nuo
Laukupio upelio, greta jo suformuojant apsauginius želdinius, takus.
Taip pat teritorijoje numatoma išsaugoti vertingus želdinius, kurie
būtų panaudoti kapinių želdynų zonų įrengimui. Kapinių teritorija
apželdinama vietinės augmenijos medžiais (liepomis, klevais, kt.).
Nuo magistralinio kelio juostos įrengiama triukšmą slopinanti
biokonstrukcija.
Naujoms kapinėms nustatyta 100 m sanitarinė apsaugos zona (SAZ),
į kurią patenka šiuo metu esantys žemės ūkio paskirties žemės
sklypai, Laukupio upė, magistralinis kelias A12. Esami gyvenamieji
pastatai į numatomų kapinių SAZ nepatenka. 2008 m. patvirtintame
miesto bendrajame plane šioje teritorijoje numatytos gyvenamosios
teritorijos, patenkančios į numatomų kapinių sanitarinę apsaugos
zoną, keičiamos į apsauginių želdinių teritorijas.
Teritorijoje galima kolumbariumų statyba, tualetų statyba.
Privažiavimas prie teritorijos numatomas nuo miesto pusės, įrengiant
Kelmės miesto teritorijos bendrajame plane numatytas gatves.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
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aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – numatomas nuo Kelmės miesto esamo vandentiekio
tinklų pagal teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus vandens surinkimas - numatomas pagal Aplinkos apsaugos
agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus
atrankos išvadą „Dėl Kelmės m. civilinių kapinių įrengimo Verpenos
kaime poveikio aplinkai vertinimo” 2015-10-13, Nr. (15.6)-A411364.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.
• Koreguojamos teritorijos vandens ir dirvožemio saugumui užtikrinti
numatomos sekančios priemonės:
− Įrengiant kapinių sklypą numatoma 13 ÷ 20 m. pločio upės
pakrantės apsaugos juosta nuo Laukupio upės kranto
linijos;
− Želdinių laistymui numatoma nenaudoti vandens iš
Laukupio upelio, planuojamas vandentiekio trasos
įrengimas iš miesto centralizuoto paskirstymo šulinio;
− Aplinkiniams gyventojams, esantiems arti sanitarinės
apsaugos zonos, numatoma įvesti vandenį iš centralizuotų
miesto vandentiekio tinklų;
− Lietaus vanduo į aplinką pateks neorganizuotai ir per
planuojamą įrengti drenažo sistemą su kontroliniais
šuliniais, drenažo sistemos būklės stebėjimui. Tik per
drenažo sistemą vanduo pateks į Laukupio upelį;
− Gruntas planuojamose kapinėse tinkamas – iki 1,40 m.
gylio lengvas, sausas smėlis, giliau – molinis gruntas yra
gera vandens izoliacija. Tokiu būdu, palaikų irimo metu
teršalai į gilesnius grunto sluoksnius nepateks;
− Atsižvelgus į planuojamos teritorijos reljefą, numatoma
žemesnes kapinių vietas pakelti, užpilant iki 1,0 m. storio
smėlio sluoksniu;
− Visas susidariusias atliekas numatoma perduoti atliekų
tvarkytojams. Planuojamoje atliekų surinkimo aikštelėje į
konteinerius numatoma rinkti žaliąsias ir buitines atliekas.
Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių, želdynų
teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0,4 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0,04;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 4 m.
Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – miškai ir miškinga teritorija (miškų
ūkio paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
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2.

Teritorija
Dirvoniukų
kaime, Kukečių
sen., Kelmės r.
sav.

~ 15,04
ha

Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, šiaurės pusėje
ribojasi su sąlygine miesto plėtros zona, Dirvoniukų kaime.
Teritorija yra šalia magistralinio kelio (A12) Ryga-Šiauliai-TauragėKaliningradas. Šiuo metu teritorija naudojama žemės ūkio paskirčiai,
pro ją teka upelis.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip bendro naudojimo teritorija, kapinėms (kapinių teritorija – B2).
Planuojamos teritorijos pietų pusėje numatyta apsauginių želdinių
teritorija (B4), vakarų pusėje taip pat apsauginių želdinių teritorija,
kuri sutampa su magistralinio kelio A12 apsaugos zona.
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - bendro naudojimo teritorijos (skirtos
numatomoms kapinėms B2), numatoma žemės ūkio paskirties žemė
ir teritorijos naudojimo tipas – žemės ūkio ir specializuotų ūkių
teritorija (ZN). Šį koreguojamos teritorijos sprendinį lemia naujos
kapinių vietos numatymas koreguojamoje teritorijoje Nr. 1.
Atsižvelgiant į pakankamą kapinėms rezervuojamos teritorijos plotą,
šioje koreguojamoje teritorijos dalyje (Nr. 2) kapinių plėtra
artimajame laikotarpyje nebenumatoma.
Teritorija patenka į gamtinio karkaso zoną.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių
tinklą.

3.

Teritorija Kaštonų
g. 14, Naudvario
kaime, Kelmės
apyl. sen., Kelmės
r. sav.

~ 0,46 ha

Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas –žemės ūkio ir specializuotų ūkių
teritorija (žemės ūkio paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje. Į teritoriją patenkama iš Kaštonų gatvės (D2
kategorija) Naudvario kaime.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip pramoninė teritorija (pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių,
terminalų statybai - P1). Šiaurinėje pusėje ji ribojasi su užstatyta
teritorija, kuri numatyta pramoninei statybai (P1), rytų, pietų, vakarų
pusėse sklypą riboja neužstatytos teritorijos, numatytos mažaaukščių
gyvenamųjų namų statyboms (G1). Pramonės teritorijai nustatyta
sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – 100 m.
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Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - pramonės teritorijos (P1), numatomas
teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA). Atlikus žemės
naudojimo korektūrą, teritorijai ima galioti 2008 m. bendrajame plane
numatyta sanitarinė apsaugos zona, reikalinga šalia liekančios
pramonės teritorijos funkcionavimui.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.

4.

Teritorija prie
~ 0,38 ha
Ąžuolyno g.
Naudvario kaime,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (kitos paskirties
žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 80 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 2,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Naudvario kaime. Rytų pusėje teritorija ribojasi su
Kelmės miesto riba, vakarų pusėje su Ąžuolyno gatve (D2
kategorija), kuri skiria planuojamą teritoriją nuo miško teritorijos.
Sklypo šiaurinėje ir pietinėje pusėse užstatymo nėra.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip bendro naudojimo teritorija (B3). Šios teritorijos šiaurės ir pietų
pusėse numatytos įvairaus aukštingumo gyvenamųjų namų statybos
teritorijos (G3), rytų pusėje pažymėta bendro naudojimo teritorija
(B3), o vakarų pusėje inžinerinės infrastruktūros teritorija
(susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - bendro naudojimo teritorijos (B3),
numatomas teritorijos naudojimo tipas – gyvenamoji teritorija (GG).
Teritorija patenka į gamtinio karkaso zoną. Remiantis gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimais, teritoriją užstatant numatoma įrengti
gamtinio karkaso struktūras, kurios sudarytų 50 % teritorijos ploto.
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Gamtinio karkaso struktūras numatoma formuoti iš atskirųjų ir (ar)
priklausomųjų želdynų.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoj, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – numatomas nuo miesto elektros tiekimo sistemos.
0,4 kV elektros tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – jungti prie esamų miesto vandentiekio tinklų;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.

5.

Teritorija
Paverpenio
kaime, Kukečių
sen., Kelmės r.
sav.

~ 2,28 ha

Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – gyvenamoji teritorija (kitos paskirties
žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 30 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0,9;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 15 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Paverpenio kaime. Netoliese yra Kražantės
hidrografinis draustinis. Koreguojamos teritorijos šiaurės rytų
kraštinė ribojasi su Kražantės upelio pakrantės apsaugos juosta.
Patenkama į teritoriją iš Paverpenio gatvės (C1 kategorija).
Pietvakarių pusėje ji ribojasi su užstatyta gyvenamųjų namų teritorija,
iš kitų pusių su neužstatytomis teritorijomis. Teritorija patenka į
gamtinį karkasą.
• 2008 m. miesto bendrajame plane teritorija numatoma kaip
rekreacinė teritorija (trumpalaikio poilsio statinių statybos - R2).
Pietvakarių ir šiaurės rytų pusėse prie planuojamos teritorijos
numatoma mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1),
pietryčių ir šiaurės rytų pusėse - rekreacinė teritorija (R2).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - rekreacinės teritorijos (R2), numatomas
teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (GV).
• Teritorija patenka į gamtinio karkaso zoną. Remiantis gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimais, teritoriją užstatant numatoma įrengti
gamtinio karkaso struktūras, kurios sudarytų 50 % teritorijos ploto.
Gamtinio karkaso struktūras numatoma formuoti iš atskirųjų ir (ar)
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priklausomųjų želdynų, kurie sudarytų tarpusavyje besijungiančias
juostas.
Koreguojama teritorija yra šalia Kražantės upelio, todėl projektu
numatoma, kad teritorijos bus užstatomos tolimesnėse dalyse nuo
upelio, atskiruosius ir (ar) priklausomuosius želdynus suformuojant
upelio pusėje esančiose sklypų dalyse.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas (už 300 m. yra „Natūra 2000” teritorija Kražantės hidrografiniame draustinyje). Aplinkosauginiu požiūriu
planuojama teritorija teritorijai „Natūra 2000” poveikio neturės.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas - nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – numatoma jungti prie miesto vandentiekio tinklų
pagal teritorijų planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.
Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 30 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0,75;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 8 m

6.

Teritorija V.
Putvinskio g.,
Kelmės mieste

~ 0,21 ha

Kraštovaizdiniai reikalavimai: stogai- dvišlaičiai, šlaitiniai; aptvėrimas
- ažūrinės, ne aukštesnės nei 1,4 m tvoros; apželdinimas -vietinės
augmenijos medžiai - liepos, klevai, kt.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra netoli Kelmės miesto centro, kurią riboja
pietryčių pusėje Sąjūdžio aikšte, pietvakarių pusėje V. Putvinskio
gatvė (C1 kategorija), šiaurės rytų pusėje Žemoji gatvė (D2
kategorija). Koreguojamoje teritorijoje yra du neužstatyti sklypai (V.
Putvinskio g. 2 ir 2A) ir vienas užstatytas (V. Putvinskio g. 4).
Atsižvelgiant į numatomą teritorijos naudojimą, teritorija išskiriama į
dvi dalis: dalys 6.1, 6.2.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane koreguojamos teritorijos
dalis 6.1. numatoma kaip inžinerinės infrastruktūros teritorija
(susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – I2), mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos su komercinės paskirties objektų teritorija
(G1+K) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Teritorijos
dalis 6.2. numatoma kaip komercinės paskirties objektų teritorijos
(K).
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Numatomas teritorijos (6.1. dalies) naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdų - inžinerinės infrastruktūros teritorijos
(susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – I2 ), mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos su komercinės paskirties teritorijos
(G1+K) ir komercinės paskirties objektų teritorijos (K), numatomas
teritorijos naudojimo tipas – mišri centro teritorija (GC).
Numatomas teritorijos (6.2. dalies) naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - komercinės paskirties objektų teritorijos
(K), numatomas teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės
infrastruktūros koridorius (TK).
Teritorijos dalis 6.1. patenka į elektros orinės linijos apsaugos zoną.
Teritorijos dalys 6.1., 6.2. patenka į kapinių sanitarinę apsaugos zoną.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamos teritorijos
dalyse nėra, jos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų
apsaugos zonas, tačiau viena iš teritorijos kraštinių (pietryčių pusėje)
ribojasi su nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos zona
(bažnyčia S. Dariaus ir S. Girėno g. 18, registro Nr.-AtV1053).
• Koreguojamos teritorijos dalys nepatenka į Europos ekologinio
tinklo „Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – jungiamas prie esamų miesto vandentiekio tinklų;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.
Kiti privalomieji teritorijos (6.1. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – mišri centro teritorija (kitos paskirties
žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 80 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 2,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.

7.

Teritorija
Verpenos kaime,

~ 6,59 ha

Kiti privalomieji teritorijos (6.2. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius
(kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
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Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

plėtros zonoje, Verpenos kaime. Teritoriją sudaro trys dalys 7.1., 7.2.,
7.3., kurias padalina Kelmės gatvė (C1 kategorijos) ir pratekantis
upelis. Rytinė teritorijos dalis (dalis 7.3.), Kelmės gatvės atžvilgiu,
šiaurės pusėje ribojasi su Daržų gatve (D1 kategorija), netoli nuo jos
rytų pusėje praeina magistralinis kelias (A12). Teritorijos dalyje 7.3.
yra du užstatyti sklypai, kitos teritorijos dalys 7.1., 7.2. - tuščios.
Vakarinė teritorijos dalis (dalys 7.1., 7.2.), Kelmės gatvės atžvilgiu,
šiaurės pusėje ribojasi su Vaiguvos gatve (C1 kategorija), vakarų ir
pietų pusėje su neužstatytomis teritorijomis. Teritorijos dalis 7.1. ir
7.2. skiria pratekantis upelis.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane šios trys teritorijos dalys
numatomos kaip komercinės paskirties objektų teritorijos (K).
Šiaurės pusėje visos teritorijos dalys šliejasi prie inžinerinės
infrastruktūros teritorijos (susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2).
Vakarinėje teritorijos dalyje ir pietų pusėje prie dalies 7.1. numatyta
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1), prie dalies
7.2. pietų pusėje numatyta mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
su komercinės paskirties objektų teritorija (G1+K), prie dalies 7.3.
pažymėta inžinerinės infrastruktūros teritorija (I2). Teritorijos rytų
pusėje numatyta specializuotos žemės ūkio veiklos teritorija (Z2).
Teritorijoje tarp dalių 7.1. ir 7.2., abipus pratekančio upelio, numatyta
bendro naudojimo teritorija (B3).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - komercinės paskirties objektų teritorijos
(K), numatomas teritorijos naudojimo tipas - mišri gyvenamoji
teritorija (GM).
Teritorijos dalyse 7.1., 7.3. numatomi prekybos paskirties pastatai
(iki 1000 m²).
Teritorijos dalyje 7.2. numatomi prekybos paskirties pastatai (iki
5000 m²).
Teritorija (dalys 7.1., 7.2., 7.3.) patenka į kelio apsaugos zoną.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
(dalyse 7.1., 7.2., 7.3.) nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų
teritorijas ir jų apsaugos zonas.
• Koreguojama teritorija (dalys 7.1., 7.2., 7.3.) nepatenka į Europos
ekologinio tinklo „Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje
aplinkoje, todėl aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje visi inžineriniai tinklai
numatomi jungti prie bendramiestinių sistemų. Laikotarpiu iki
bus nutiesti numatyti bendramiestiniai tinklai šalia šio kvartalo,
gali būti įrengti autonominis vandentiekis ir vietinės buitinių
nuotekų sistemos.
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Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.

8.

Teritorija Varių
kaime, Liolių
sen., Kelmės r.
sav.

~ 1,30 ha

Kiti privalomieji teritorijos dalių naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (kitos
paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 60 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,4;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Varių kaime. Vakarų ir šiaurės pusėse sklypas ribojasi
su neužstatyta teritorija apaugusia želdiniais, rytų pusėje ribojasi su
Raseinių gatve (C1 kategorijos gatvė), pietų pusėje su užstatytu
gyvenamosios statybos sklypu. Teritorija patenka į gamtinio karkaso
zoną ir sanitarinę apsaugos zoną. Atsižvelgiant į tai, kad dalis
koreguojamos teritorijos patenka į Kelmės valyklos plėtros sanitarinę
apsaugos zoną (SAZ – 200 m.), teritorija išskiriama į dvi dalis:
8.1. teritorijos dalis – patenkanti į sanitarinę apsaugos zoną, kur
gyvenamųjų pastatų statyba negalima;
8.2. teritorijos dalis - nepatenkanti į sanitarinę apsaugos zoną, bet
patenkanti į gamtinio karkaso zoną.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane teritorijos dalys 8.1. ir
8.2. numatomos kaip apsauginiai želdiniai (B4). Šiaurės pusėje prie
planuojamos teritorijos prisišliejusi bendro naudojimo teritorija (B3),
pietų pusėje - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija
(G1), rytų pusėje numatoma inžinerinės infrastruktūros teritorija
(susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2), vakarų pusėje –
apsauginių želdinių teritorija (B4).
Numatomas teritorijos (8.1. dalies) naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - apsauginių želdinių teritorijos (B4),
numatomas teritorijos naudojimo tipas - bendro naudojimo erdvių,
želdynų teritorija (BZ).
Numatomas teritorijos (8.2. dalies) naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - apsauginių želdinių teritorijos (B4),
numatomas teritorijos naudojimo tipas - vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (GV).
Teritorijos dalis 8.2. patenka į gamtinio karkaso zoną. Remiantis
gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais, teritoriją užstatant
numatoma įrengti gamtinio karkaso struktūras, kurios sudarytų 50 %
teritorijos ploto. Gamtinio karkaso struktūras numatoma formuoti iš
atskirųjų ir (ar) priklausomųjų želdynų, kurie sudarytų tarpusavyje
besijungiančias juostas.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamos teritorijos
dalyse nėra, jos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų
apsaugos zonas.
• Koreguojamos teritorijos dalys nepatenka į Europos ekologinio
tinklo „Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
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• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – numatomas nuo miesto elektros tinklų. 0,4 kV
elektros tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.
Kiti privalomieji teritorijos (8.1. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių, želdynų
teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Kiti privalomieji teritorijos dalies 8.2. naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 30 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0,75;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 8 m.

9.

Teritorija Vytauto
Didžiojo g. 58 A,
Kelmės mieste

~ 0,12 ha

Kraštovaizdiniai reikalavimai: stogai- dvišlaičiai, šlaitiniai; aptvėrimas
- ažūrinės, ne aukštesnės nei 1,4 m tvoros; apželdinimas -vietinės
augmenijos medžiai - liepos, klevai, kt.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra Kelmės miesto centre, kurią riboja
Vytauto Didžiojo (C1 kategorija), Žemaitės (D1 kategorija) ir Kalnų
(D1 kategorija) gatvės. Kvartalas užstatytas įvairaus aukštingumo
pastatais. Į sklypą patenkama iš Kalnų gatvės.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip visuomeninės paskirties teritorija (V). Šio sklypo šiaurės, rytų ir
pietų pusėse numatytos gyvenamosios-visuomeninės-komercinės
paskirties teritorijos (G1+V+K), vakarų pusėje inžinerinės
infrastruktūros teritorija (susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - visuomeninės teritorijos (V) numatomas
teritorijos naudojimo tipas –– inžinerinės infrastruktūros teritorija
(TI).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
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aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą gatvių tinklą;
Elektros tiekimas - nuo esamų miesto elektros tinklų;
Vandentiekis - jungti prie esamų miesto vandentiekio tinklų;
Buitinė nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Lietaus nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Šilumotiekis – iš esamų miesto tinklų;
Ryšių linija – jungti prie esamų linijų.

10. Teritorija
Paverpenio
kaime, Kukečių
sen., Kelmės r.
sav.

~ 2,35 ha

Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros teritorija
(kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 80 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 2,0;
Teritorijos užstatymo tipas – kitas;
Teritorijos užstatymo aukštis – 8 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Paverpenio kaime. Į teritoriją patenkama iš Žvilgių
gatvės (C2 kategorija). Sklypą iš šiaurės, vakarų ir pietų pusių supa
neužstatytos teritorijos, o iš rytų pusės Žvilgių gatvė, kuri
koreguojamą teritoriją skiria nuo Žukiškės miško. Šiaurinis sklypo
taškas nuo Kražantės upelio pakrantės apsaugos juostos nutolęs apie
50 m. Teritorija patenka į gamtinį karkasą.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane teritorija numatoma kaip
rekreacinė teritorija (trumpalaikio poilsio statinių statyboms – R2).
Koreguojamos teritorijos šiaurės-vakarų pusėje numatyta bendro
naudojimo teritorija (atskirieji želdynai - B3), šiaurės-rytų ir
pietvakarių pusėse numatytos rekreacinė teritorija (R2) bei
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1). Pietryčių
pusėje teritorija ribojasi su Žvilgių gatvės inžinerinės infrastruktūros
teritorija (susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - rekreacinės teritorijos (R2), numatomas
teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (GV).
• Teritorija patenka į gamtinio karkaso zoną. Remiantis gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimais, teritoriją užstatant numatoma įrengti
gamtinio karkaso struktūras, kurios sudarytų 50 % teritorijos ploto.
Gamtinio karkaso struktūras numatoma formuoti iš atskirųjų ir (ar)
priklausomųjų želdynų, kurie sudarytų tarpusavyje besijungiančias
juostas. Planuojama teritorija yra šalia Kražantės upelio, todėl
projektu numatoma, kad teritorijos bus užstatomos tolimesnėse
dalyse nuo upelio, atskiruosius ir (ar) priklausomuosius želdynus
suformuojant upelio pusėje esančiose sklypų dalyse.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas (už 600 m. yra „Natūra 2000” teritorija Kražantės hidrografinis draustinis), todėl aplinkosauginiu požiūriu
teritorija nėra jautri.
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• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – numatomas nuo miesto elektros tiekimo sistemos.
0,4 kV elektros tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Vandentiekis - numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Vystant statybą gali būti autonominės vandentiekio ir buitinės
nuotekynės sistemos, įrengiant buitinių nuotekų valyklą ir išvalytų
nuotekų išleistuvą į Kražantės upę pagal UAB „Kelmės vanduo”
išduotas sąlygas.

Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.
Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 30 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0,75;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 8 m;

11. Teritorija
Raseinių g. 1,
Kelmės mieste

~ 0,06 ha

Kraštovaizdiniai reikalavimai: stogai- dvišlaičiai, šlaitiniai; aptvėrimas
- ažūrinės, ne aukštesnės nei 1,4 m tvoros; apželdinimas -vietinės
augmenijos medžiai - liepos, klevai, kt.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra netoli Kelmės miesto centro, kuri
ribojasi vakarų pusėje su I. Mero aikšte ir šalia esančia Raseinių
gatve (C1 kategorija), šiaurės ir rytų pusėse su mokyklos sklypu,
pietų pusėje su užstatytu žemės sklypu.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip visuomeninės paskirties teritorija (V). Koreguojamos teritorijos
vakarų pusėje numatyta inžinerinės infrastruktūros teritorija
(susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2), šiaurės ir rytų pusėje –
visuomeninė teritorija (V), o pietų pusėje numatyta komercinės
paskirties objektų teritorija (K).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - visuomeninės paskirties teritorijos (V),
numatomas teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojama teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą gatvių tinklą;
Elektros tiekimas - nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV tinklus
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tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - jungti prie esamų miesto vandentiekio tinklų;
Buitinė nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Lietaus nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Šilumotiekis – jungti prie esamų miesto tinklų;
Dujotiekis – jungti prie esamų miesto tinklų;
Ryšių linija – jungti prie esamų linijų.

12. Teritorija
~ 0,72 ha
Naudvario kaime,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (kitos paskirties
žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 80 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 3,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 15 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Naudvario kaime, kurią riboja Malūno ir Tuopų
gatvės (abi D1 kategorijos). Teritorijos šiaurės-vakarų pusė šliejasi
prie neužstatytos teritorijos. Pietryčių pusėje teritorija glaudžiasi prie
želdinių masyvo, o šiaurės-rytų pusėje (už Malūno gatvės) yra
užstatyti individualių gyvenamųjų namų sklypai. Teritorija patenka į
gamtinį karkasą.
Atsižvelgiant į gamtinį karkasą, teritorija išskiriama į dvi dalis:
12.1. teritorijos dalis - patenkanti į gamtinio karkaso zoną;
12.2. teritorijos dalis - nepatenkanti į gamtinio karkaso zoną.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane teritorijos dalis 12.1.
numatoma kaip apsauginių želdinių teritorija (B4), o teritorijos dalis
12.2. numatomos gatvės inžinerinės infrastruktūros teritorija
(susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2). Koreguojamos teritorijos
šiaurės- vakarų, pietvakarių pusėse numatoma mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1), šiaurės-rytų pusėje Malūno gatvės inžinerinės infrastruktūros teritorija (susisiekimo ir
inž. tinklų koridoriams – I2), pietryčių pusėje numatoma apsauginių
želdinių teritorija (B4).
Numatomas teritorijos (12.1. dalies) naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - apsauginių želdinių teritorijos (B4),
numatomas teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių
pastatų gyvenamoji teritorija (GV).
Teritorijos dalis 12.1. patenka į gamtinio karkaso zoną. Remiantis
gamtinio karkaso nuostatų reikalavimais, teritoriją užstatant
numatoma įrengti gamtinio karkaso struktūras, kurios sudarytų 50 %
teritorijos ploto. Gamtinio karkaso struktūras numatoma formuoti iš
atskirųjų ir (ar) priklausomųjų želdynų, kurie sudarytų tarpusavyje
besijungiančias juostas.
Numatomas teritorijos (12. 2. dalies) naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties
žemės naudojimo būdo - inžinerinės infrastruktūros teritorijos
(susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2) numatomas teritorijos
naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija
(GV).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamos teritorijos
dalyse nėra, jos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų
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apsaugos zonas.
• Koreguojamos teritorijos dalys nepatenka į Europos ekologinio
tinklo „Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų, 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.

Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje visi inžineriniai tinklai
numatomi jungti prie bendramiestinių sistemų. Laikotarpiu iki
bus nutiesti numatyti bendramiestiniai tinklai šalia šio kvartalo,
gali būti įrengti autonominis vandentiekis ir vietinės buitinių
nuotekų sistemos.
Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų
koridoriuose, kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius
planus.
Kiti privalomieji teritorijos dalies 12.2. naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 40 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
Kiti privalomieji teritorijos dalies 12.1. naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 30 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0,75;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 8 m.

13. Teritorija
~ 1,06 ha
Naudvario kaime,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Kraštovaizdiniai reikalavimai teritorijos 12.1. daliai: stogaidvišlaičiai, šlaitiniai; aptvėrimas - ažūrinės, ne aukštesnės nei 1,4 m
tvoros; apželdinimas -vietinės augmenijos medžiai - liepos, klevai, kt.
Teritorijos apibūdinimas
• Koreguojama teritorija yra už Kelmės miesto ribų, sąlyginėje miesto
plėtros zonoje, Naudvario kaime. Į teritoriją iš šiaurės vakarų pusės
įvažiuojama iš Uosių gatvės (C1 kategorija), iš pietvakarių pusės iš
Rasos gatvės (D1 kategorija), iš pietryčių pusės patenkama iš Pienių
gatvės (D1 kategorija). Teritorijoje nėra užstatytų sklypų
gyvenamaisiais namais.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1) su
Pienių gatvės (D1 kategorija) inžinerinės infrastruktūros teritorija
(susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams – I2) bei apsauginių želdinių
teritorija (B4).
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Numatomas teritorijos naudojimas
• Sprendiniais koreguojamoje teritorijoje numatoma pakoreguoti
kitos paskirties žemės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus
teritorijos ribas, pastumiant gatvės trasą į pietryčių pusę (I2).
Koreguojamoje teritorijoje išskiriamos trys jos dalys ir trys
naudojimo tipai:
13.1. teritorijos dalis – pakoreguota kelio trasa, kuriai numatomas
teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius
(TK);
13.2. teritorijos dalis – numatomas teritorijos naudojimo tipas vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija (GV);
13.3. teritorijos dalis – numatomas teritorijos naudojimo tipas bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ).
Teritorijos dalys 13.1., 13.3. patenka į orinės linijos apsaugos zoną.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamos teritorijos
dalyse nėra, jos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų
apsaugos zonas.
• Koreguojamos teritorijos dalys nepatenka į Europos ekologinio
tinklo „Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.
Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje visi inžineriniai tinklai
numatomi jungti prie bendramiestinių sistemų. Laikotarpiu iki bus
nutiesti numatyti bendramiestiniai tinklai šalia šio kvartalo, gali būti
įrengti autonominis vandentiekis ir vietinės buitinių nuotekų
sistemos.
Inžinerinius tinklus numatoma įrengti komunikacijų koridoriuose,
kuriuos reikia numatyti rengiant detaliuosius planus.
Kiti privalomieji teritorijos (13.1. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius
(kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Kiti privalomieji teritorijos (13.2. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 40 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
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Kiti privalomieji teritorijos (13.3. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių, želdynų
teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.

2 lentelė. Koreguojamos teritorijos, remiantis patvirtintais detaliaisiais planais po 2008 m. Kelmės
miesto bendrojo plano patvirtinimo.
Eil. Planuojamos
Teritorijos
Nr. teritorijos adresas plotas
14. Teritorija J.
~ 9,15 ha
Janonio g.,
Kelmės mieste

Teritorijos aprašymas
Teritorijos apibūdinimas
• Gyvenamojo kvartalo, esančio J. Janonio g., Kelmės mieste,
detalusis planas yra patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos 2013-01-29
sprendimu NR. T-23.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos
teritorija (G2) ir visuomeninės paskirties teritorija (V). Ši teritorija
šiaurės pusėje ribojasi su numatomos gatvės (D2 kategorija)
inžinerinės infrastruktūros teritorija (I2), rytų pusėje su J. Janonio
gatvės (D1 kategorija) inžinerinės infrastruktūros teritorija (I2),
vakarų pusėje su numatomos gatvės (D1 kategorija) inžinerinės
infrastruktūros teritorija (I2). Šios teritorijos pietų pusėse bendrajame
plane pažymėta daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų
statybos teritorija (G2) su visuomeninės paskirties teritorija (V).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Remiantis detaliojo plano sprendiniais, koreguojamoje teritorijoje,
vietoje kitos paskirties žemės naudojimo būdo - daugiaaukščių ir
aukštybinių gyvenamųjų namų statybos teritorijos (G2) ir
visuomeninės paskirties teritorijos (V), numatomas teritorijos
naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM).
Atsižvelgiant į numatomą teritorijos naudojimą, ji išskiriama į dvi
dalis:
14.1. teritorijos dalis, kurioje numatomi prekybos paskirties pastatai
(iki 2000 m²);
14.2. teritorijos dalis, kurioje galimi prekybos paskirties pastatai (iki
1000 m²).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas - nuo esamų miesto tinklų. 0,4 kV elektros tinklus
tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - jungti prie esamų miesto tinklų;
Buitinė nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Lietaus nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Šilumotiekis – jungti prie esamų miesto tinklų;
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Dujotiekis – jungti prie esamų miesto tinklų;
Ryšių linija – jungti prie esamų linijų.

Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto
detaliojo plano sprendinius.

15. Teritorija
~ 1,10 ha
Naudvario kaime,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Kiti privalomieji teritorijos(14.1, 14.2 dalių) naudojimo
reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (kitos
paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 60 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,5;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 15 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Žemės sklypų (kad. Nr. 5446/0008:118, Nr. 5446/0008:119, Nr.
5446/0008:13, Nr. 5446/0008:23) ir vietinės reikšmės kelių, esančių
Naudvario kaime, Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., detalusis planas
yra patvirtintas Kelmės r. sav. administracijos direktoriaus 2014-0312 įsakymu NR. A-230.
Detaliojo plano sprendiniai teritorijoje numato naujas žemės sklypų
ribas ir naujus privažiavimus prie jų, nei numatyta Kelmės miesto
teritorijos 2008 m. bendrajame plane.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1). Aplink
šią teritoriją iš visų pusių numatomos mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos teritorijos (G1).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties žemės naudojimo
būdo - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1)
numatomi teritorijos naudojimo tipai - vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (GV) ir inžinerinės infrastruktūros koridorius
(TK).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - jungti prie esamų miesto tinklų;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija - jungti prie esamų miesto linijų.
Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje visi inžineriniai tinklai
numatomi jungti prie bendramiestinių sistemų. Laikotarpiu iki bus
nutiesti numatyti bendramiestiniai tinklai šalia šio kvartalo, gali būti
įrengtos vietinės buitinių nuotekų sistemos, kaip pažymėta kvartalo
detaliajame plane.
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Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto detaliojo
plano sprendinius.
Kiti privalomieji teritorijos (GV) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 40 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.

16. Teritorija
Raseinių gatvėje,
Kelmės mieste

~ 0,98 ha

Kiti privalomieji teritorijos (TK) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius
(kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Teritorijos apibūdinimas
• Teritorijos, esančios Raseinių gatvėje, Kelmės mieste detalusis
planas patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos 2014-01-29 sprendimu NR.
T-22.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip pramonės teritorija skirta pramonės ir gamybos įmonių,
sandėlių, terminalų statybai (P1). Teritorijos vakarų, pietų, rytų
pusėse numatyta pramonės teritorija (P1), šiaurės pusėje – Raseinių
gatvės inžinerinės infrastruktūros teritorija (I2).
Teritorija patenka į kelio apsaugos zoną.
Teritorija patenka į ryšių linijų apsaugos zoną.
Teritorija patenka į apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų zoną.
Numatomas teritorijos naudojimas
• Remiantis detaliojo plano sprendiniais, koreguojamoje teritorijoje
vietoje kitos paskirties žemės naudojimo būdo – pramonės teritorijos
(P1) numatomas teritorijos naudojimo tipas – specializuotų
kompleksų teritorija (SK). Sklype planuojami specialiosios paskirties
pastatų statybos (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą gatvių tinklą;
Elektros tiekimas - nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - jungti prie esamų miesto tinklų;
Buitinė nuotekynė - nuvesti į esamus miesto tinklus;
Ryšių linija - jungti prie esamų miesto linijų.

Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto
detaliojo plano sprendinius.
Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
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17. Teritorija
Saulėtekio g. 7 ir
9, Kelmės mieste

~ 0,55 ha

Teritorijos naudojimo tipas – specializuotų kompleksų teritorija
(kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 80 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,6;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 15 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Žemės sklypų (kad. Nr. 5422/0006:202, Nr. 5422/0006:204, Nr.
5422/0006:205), esančių Saulėtekio g. 1A, 1B, 1C, Kelmės mieste,
detalusis planas patvirtintas Kelmės r. sav. tarybos 2011-10-26
sprendimu NR. T-305.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1).
Teritorijos vakarų, rytų, pietų pusėse numatyta bendro naudojimo
teritorija (B3). Šiaurės rytų pusėje teritorija ribojasi su Saulėtekio
gatvės inžinerinės infrastruktūros teritorija (I2), šiaurės vakarų pusėje
su mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1). Tarp
teritorijos dviejų sklypo dalių planuojamas pravažiavimas, kuris
dalina teritoriją į sklypą adresu Saulėtekio g. 7 ir sklypą adresu
Saulėtekio g. 9.
Numatomas teritorijos naudojimas
• Remiantis detaliojo plano sprendiniais, koreguojamoje teritorijoje
vietoje kitos paskirties žemės naudojimo būdo – mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos teritorijos (G1) numatomas teritorijos
naudojimo tipas – paslaugų teritorija (PA).
Teritorija patenka į kapinių sanitarinę apsaugos zoną.
Teritorijos pietvakarinės dalies kampas patenka į gamtinio karkaso
zoną.
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis – numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė - numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – jungti prie esamų miesto linijų.
Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto detaliojo
plano sprendinius.
Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – paslaugų teritorija (kitos paskirties
žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 80 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 2,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
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18. Teritorija
Kooperacijos g.
43, Kelmės
mieste

~ 0,20 ha

Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Žemės sklypo (kad. Nr. 5422/0007:406), esančio Kooperacijos g.
43, Kelmės mieste, detalusis planas patvirtintas Kelmės r. sav.
tarybos 2011-02-19 sprendimu NR. T-59.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1). Šios
teritorijos šiaurės, pietų pusėse numatyta mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos teritorija (G1), vakarų pusėje – gyvenamosios visuomeninės – komercinės paskirties teritorija (G+V+K). Pietų
pusėje teritorija ribojasi su Kooperacijos gatvės (D1 kategorija)
inžinerinės infrastruktūros teritorija (I2).
Numatomas teritorijos naudojimas
• Remiantis detaliojo plano sprendiniais, koreguojamoje teritorijoje
vietoje kitos paskirties žemės naudojimo būdo – mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos teritorijos (G1) numatomas teritorijos
naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos
zonas.
• Koreguojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą gatvių tinklą;
Elektros tiekimas - nuo esamų miesto elektros tinklų. 0,4 kV elektros
tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - jungti prie esamų miesto tinklų;
Buitinė nuotekynė – nuvesti į esamus hermetinius buitinių nuotekų
rezervuarus;
Ryšių linija - jungti prie esamų miesto linijų.
Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto detaliojo
plano sprendinius.

19. Teritorija
~ 2,44 ha
Lopetiškės
viensėdyje,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (kitos
paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 60 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,4;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
Teritorijos apibūdinimas
• Žemės sklypo (kad. Nr. 5446/0007:26), esančio Lopetiškės vs.,
Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., detalusis planas patvirtintas
Kelmės r. sav. tarybos 2011-09-27 sprendimu NR. T-263.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane ši teritorija numatoma
kaip visuomeninės paskirties teritorija (V).
Teritorija yra kelio apsaugos zonoje.
Numatomas teritorijos naudojimas
• Remiantis detaliojo plano sprendiniais, koreguojamoje teritorijoje,
vietoje kitos paskirties žemės naudojimo būdo – visuomeninės
paskirties teritorijos (V), numatomos dvi teritorijos dalys su
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skirtingomis žemės naudojimo paskirtimis ir naudojimo būdais:
19.1. teritorijos dalyje – numatomas kitos paskirties žemės teritorijos
naudojimo tipas - vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija
(GV);
19.2. teritorijos dalyje – numatomas žemės ūkio paskirties žemės
teritorijos naudojimo tipas – žemės ūkio ir specializuotų ūkių
teritorija (ZN).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamos teritorijos
dalyse nėra, ji nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų
apsaugos zonas.
• Koreguojamos teritorijos dalys nepatenka į Europos ekologinio
tinklo „Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – numatomas iš planuojamos elektros pastotės. 0,4
kV elektros tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė - numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – jungti prie esamų miesto linijų.
Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje visi inžineriniai tinklai
numatomi jungti prie bendramiestinių sistemų. Laikotarpiu iki bus
nutiesti numatyti bendramiestiniai tinklai šalia šio kvartalo, gali būti
įrengti autonominis vandentiekis ir vietinės buitinių nuotekų
sistemos, kaip pažymėta kvartalo detaliajame plane.
Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto detaliojo
plano sprendinius.
Kiti privalomieji teritorijos (19.1. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 40 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.

20. Teritorija
~ 5,65 ha
Naudvario kaime,
Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. sav.

Kiti privalomieji teritorijos (19.2. dalies) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas –žemės ūkio ir specializuotų ūkių
teritorija (žemės ūkio paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.
Teritorijos apibūdinimas
• Žemės sklypo (kad. Nr. 5446/0008:4), esančio Naudvario k.,
Kelmės apyl. sen., Kelmės r. sav., detalusis planas patvirtintas
Kelmės r. sav. tarybos 2010-11-25 sprendimu NR. T-353.
Detaliojo plano sprendiniai teritorijoje numato naujas žemės sklypų
ribas ir naują gatvių tinklą, nei numatyta Kelmės miesto teritorijos
2008 m. bendrajame plane.
• 2008 m. Kelmės miesto bendrajame plane teritorija numatoma kaip
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mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1).
Šiaurės rytų pusėje teritorija ribojasi su bendro naudojimo teritorija
(želdynų zona - B3) ir gyvenamąja teritorija (G1), pietryčių pusėje su
numatoma Tuopų gatve (D1 kategorija). Iš kitų pusių teritoriją supa
numatytos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos (G1).
Teritorijos pietryčių kampas patenka į elektros orinės linijos apsaugos
zoną.
Numatomas teritorijos naudojimas
• Koreguojamoje teritorijoje vietoje kitos paskirties žemės naudojimo
būdo - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1)
numatomi teritorijos naudojimo tipai - vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (GV) ir inžinerinės infrastruktūros koridorius
(TK).
• Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų koreguojamoje teritorijoje
nėra, jos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų
apsaugos zonas.
• Koreguojamas sklypas nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natūra 2000” teritorijas ir nėra jų artimoje aplinkoje, todėl
aplinkosauginiu požiūriu teritorija nėra jautri.
• Teritorijos inžinerinė infrastruktūra:
Privažiavimas pagal esamą ir numatomą bendrojo plano gatvių tinklą;
Elektros tiekimas – numatomas iš planuojamos elektros pastotės. 0,4
kV elektros tinklus tiesti požeminiais kabeliais;
Vandentiekis - numatoma jungti prie miesto tinklų pagal teritorijų
planavimo dokumentus;
Buitinė nuotekynė - numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Lietaus nuotekynė – numatoma nuvesti į miesto tinklus pagal
teritorijų planavimo dokumentus;
Ryšių linija – numatoma jungti prie miesto linijų pagal teritorijų
planavimo dokumentus.
Sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje visi inžineriniai tinklai
numatomi jungti prie bendramiestinių sistemų. Laikotarpiu iki bus
nutiesti numatyti bendramiestiniai tinklai šalia šio kvartalo, gali būti
įrengti autonominis vandentiekis ir vietinės buitinių nuotekų
sistemos, kaip pažymėta kvartalo detaliajame plane.
Planuojamą inžinerinę infrastruktūrą įrengti pagal parengto detaliojo
plano sprendinius.
Kiti privalomieji teritorijos (GV) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas –vienbučių ir dvibučių pastatų
gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 40 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 1,0;
Teritorijos užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Teritorijos užstatymo aukštis – 12 m.
Kiti privalomieji teritorijos (TK) naudojimo reikalavimai:
Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius
(kitos paskirties žemė);
Teritorijos užstatymo tankumas – 0 %;
Teritorijos užstatymo intensyvumas – 0;
Teritorijos užstatymo tipas – nenustatomas;
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Teritorijos užstatymo aukštis – nenustatomas.

4. KELMĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS
Kelmės miesto teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo nuostatos, išdėstytos šiame Bendrojo plano
koregavimo projekte, taikomos tik šiuo projektu koreguojamoms teritorijoms.
4.1.

Žemesnio lygmens planavimo dokumentų rengimas įgyvendinant bendrojo plano
koregavimo sprendinius
Siekiant įgyvendinti Bendrojo plano koregavimo sprendinius, planuojamos teritorijos turi
būti detalizuotos žemesnio lygmens planavimo dokumentais: detaliaisiais planais ar žemėtvarkos
planavimo dokumentais – žemės valdos projektais. Šių teritorijų planavimo dokumentų parengimas
turi būti vykdomas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2013, Nr. 76-3824).
Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, turi būti įvertintas privalomųjų
teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.
4.2.

Prioritetinės vystymo teritorijos
Šiuo Bendrojo plano koregavimo projektu nustatoma, kad vystant neužstatytų
koreguojamų teritorijų urbanizavimą prioritetas teikiamas tų teritorijų vystymui, kurios nuo
inžinerinių tinklų sistemos, funkcionuojančios gatvės ir kompaktiškai užstatytos teritorijos yra
nutolusios ne daugiau kaip 200 metrų Kelmės mieste ir 100 m kaimo gyvenamosiose vietovėse.
100 m atstumas taikomas visoms teritorijoms esančioms už Kelmės miesto administracinių
ribų.
Prioritetinio vystymo teritorijų išskyrimu yra nustatomas plėtros teritorijų vystymo
eiliškumas Bendrojo plano koreguojamoms teritorijoms. Tik šiose prioritetinio vystymo
koreguojamose teritorijose savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę
infrastuktūrą.

Projekto vadovas:

Evaldas Ramanauskas
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