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ĮVADAS
Bendrojo plano pakeitimas rengiamas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2012-10-29 sprendimu Nr. T-336 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano
pakeitimo“, 2013-01-29 sprendimu Nr. T-25 "Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
spalio 29 d. sprendimo Nr. T-336 "Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo"
2 punkto patikslinimo" ir 2013-03-29 sprendimu Nr. T-96 "Dėl Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-336 "Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo
plano pakeitimo" 2 punkto patikslinimo", planavimo darbų programa, planavimo sąlygomis bei
Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais,
reglamentuojančiais planavimą, taip pat 2013-07-31 paslaugų teikimo sutartimi Nr. S2-439.
Bendrasis planas (BP) – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos
vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai (Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120, priimtas LR Seimo 1995 m. gruodžio
12 d. ir nauja jo redakcija nuo 2004 m. gegužės 1 d.).
BP – svarbiausias miesto teritorijų planavimo dokumentas, sprendžiantis darnaus
vystymo uždavinius, įgyvendinantis miesto viziją ir plėtros prioritetus.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LR Seimo 2002-10-29
nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852), nurodo bendriausias planavimo sąlygas
žemesnio lygmens bendriesiems planams, o pastarieji detalizuoja ir sukonkretina aukštesnio
lygmens bendrųjų planų sprendinius.
Bendrojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai:
parengiamasis;
teritorijų planavimo rengimo;
sprendinių pasekmių vertinimo;
baigiamasis.
Rengiant Kelmės miesto teritorijos dalies BP pakeitimą Esamos būklės analizės
stadijoje buvo naudojami Kelmės rajono savivaldybės pateikti parengto ir patvirtinto
bendrojo plano duomenys.
Grafinę dalį sudaro:
Žemės naudojimas ir apribojimai M 1:5 000
Inžinerinė infrastruktūra M 1:5 000
Susisiekimas M 1:10 000
Kraštovaizdžio tvarkymas M 1:10 000
Prekybos centrų išdėstymas M 1:10 000
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BENDROJI DALIS
1.1. Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo
rengimo pagrindas ir tikslai
Bendrojo teritorijų planavimo objektas:
Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimas.
Bendrojo planavimo organizatoriai:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo dokumento rengimo tikslas:
Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimas:
1. Numatyti bendro naudojimo teritoriją Kelmės miesto civilinėms kapinėms
praplėsti;
2. Nustatyti Vytauto Didžiojo gatvės, Laisvės gynėjų aikštės ir Žemaitės gatvės
kvartalo (ties pagrindine sankryža) gatvių raudonąsias linijas;
3. Pakeisti inžinerinės infrastruktūros teritoriją, esančią Žemaitės gatvėje,
Kelmės mieste, į promoninę-komercinę teritorijos paskirtį.
Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimas rengiamas vadovaujantis
šiais dokumentais:
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-29 sprendimu Nr. T-336 „Dėl Kelmės
miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo“;
Kelmės rajono savivaldybės turimais duomenimis;
Galiojančiais bendrojo planavimo dokumentais: LR teritorijos bendruoju planu,
patvirtintu LR Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr. 110-4852),
Kelmės rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T-94, „Dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo
patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr. T-187 „Dėl

Kelmės miesto bendrojo plano patvirtinimo.
Specialiaisiais planais:
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Kelmės rajono šilumos ūkio specialiuoju planu, patvirtintu Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2005-02-25 sprendimu Nr. T-55;
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiuoju
planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr. T-207;
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema,
patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2005-11-30 sprendimu Nr. T-308;
Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema;
Rengiamais Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių ir vandenviečių sanitarinių
apsaugos zonų nustatymo specialiaisiais planais.
Detaliaisiais planais, galiojančiais planuojamoje teritorijoje.
Lietuvos Respublikos teisės ir projektavimo normomis: Lietuvos respublikos
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo ir jo pakeitimais (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2003, Nr. 11-407; 2004, Nr. 21-642),
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21617), Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo įstatymu (Žin., 2007, Nr. 140-5763).
Planavimo sąlygos ir raštai:
1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012-12-05 sąlygos;

2.

AB LESTO 2012-11-27 sąlygos Nr. TS-44840-12-0937;

3.

Šiaulių VSC 2012-11-28 sąlygos Nr. PST-271;

4.

TEO LT, AB 2012-11-02 sąlygos Nr. 03-2-06-2/2861;

5.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio

padalinio 2012-11-26 raštas Nr. 7.14.Š-2Š-877;
6.

UAB ‚,Kelmės vanduo“ 2012-11-22 sąlygos Nr. TS-21;

7.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2012-12-11

sąlygos Nr. 85; 2013-04-08 sąlygos Nr.85;
8.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-12-05 sąlygos Nr. 499;

9.

VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ 2013-02-19 sąlygos Nr. 5-183 (7.35)

10.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-29 sprendimas Nr. T-336 „Dėl Kelmės

miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo“;
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1.2. Kelmės miesto plėtojimo prognozės
Kelmės miesto Bendrajame plane prognozuojama, kad urbanistinės struktūros ir
miesto erdvinės kompozicijos srityje miestas plėtosis tolygiai, pagal kryptis, nustatytas šiame
plane. Kartu, lygiagrečiai bus vystoma ir miesto inžinerinė infrastruktūra. Taip bus išvengta
chaotiško urbanizavimo, blogai inžineriškai parengtų teritorijų atsiradimo.

1 pav. Orientaciniai esami ir planuojami skirtingos paskirties teritorijų plotai Kelmėje.

1.3. Miesto planinės kompozicijos formavimas
Esamos urbanizuotos Kelmės miesto teritorijos sudaro branduolį tarp A12 magistralės
bei kairiojo Kražantės kranto. Miesto centras šiuo metu architektūrine raiška nepasižymi.
Norint suformuoti miesto centrą, verta tokio dydžio miesto, atliekančio savivaldybės centro
funkcijas, būtina rekonstruoti esamus ar statyti naujus kokybiškos architektūros pastatus,
plėsti komercinę ir visuomeninę centro funkciją. Todėl miesto centrinėje dalyje bendrojo
plano sprendiniais buvo numatyta mišrios gyvenamosios – komercinės, visuomeninės –
komercinės paskirties teritorijos, daugiausia prie pagrindinių Vytauto Didžiojo bei S. Dariaus
ir S. Girėno gatvių. Komercinės paskirties teritorijos numatytos ir pačioje centrinėje miesto
dalyje, ir kitoje labiau nutolusioje nuo centro Kelmės dalyje — tose vietose, kur yra geras
susisiekimas ir poreikis verslui plėtoti.
Taip pat modernizuojama transporto ir inžinerinė infrastruktūra, esamoms
pagrindinėms gatvėms (Vytauto Didžiojo, S.Dariaus ir S.Girėno, Laisvės gynėjų ir kt.)
suteikiama aptarnaujančių gatvių C1 kategorija.
Pirmoji planuojama teritorija yra Kelmės miesto ribose, nuošaliau nuo miesto centro,
apribota S. Nėries ir Serbentų gatvėmis, iš kitos pusės – gyvenamaisiais namais, šalia jau
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esamų Kelmės miesto civilinių kapinių. Teritorijos planavimo tikslas – numatyti bendro
naudojimo teritoriją Kelmės miesto civilinėms kapinėms praplėsti.
Antroji planuojama teritorija yra Kelmės miesto centre, apribota Vytauto Didžiojo gatvės
ir Laisvės gynėjų aikštės. Teritorijos planavimo tikslas – Nustatyti Vytauto Didžiojo gatvės,
Laisvės gynėjų aikštės ir Žemaitės gatvės kvartalo (ties pagrindine sankryža) gatvių raudonasias
linijas.
Trečioji planuojama teritorija yra Kelmės miesto centrinėje dalyje, prie Žemaitės gatvės. .
Teritorijos planavimo tikslas – pakeisti inžinerinės infrastruktūros teritoriją į pramoninękomercinę teritorijos paskirtį.

1.4. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams
Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėse numatyta, kad
bendraisiais planais privaloma rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams. Kelmės miesto
bendrajame plane visuomenės poreikiams rezervuojamos teritorijos, skirtos viešo naudojimo
infrastruktūros teritorijoms (miesto esamos ir projektuojamos gatvės bei keliai, svarbiausi
inžinerinių komunikacijų koridoriai) — apie 508 ha (esamos ir projektuojamos
infrastruktūros teritorijos), kapinių plėtrai — apie 15 ha bei naujai numatomiems želdynams
— apie 189 ha (esamu yra 264 ha). Miesto kapinės su sanitarinės apsaugos zona numatomos
šiaurinėje miesto dalyje į rytus nuo A12 magistralės (15 ha).
Kelmės miesto Bendrajame plane 6.3. Kultūros paveldo apsaugos kryptys ir tvarkymo
priemonės dalyje nurodomos veikiančios ir numatomos kapinės.
Nr.
Plane

Pavadinimas

Adresas

Tvarkyba

L10

Veikiančios kapinės

Šiaulių aps., Kelmės sav.,
Kelmė, S.Nėries g.

Prižiūrimos pagal kapinių
tvarkymo taisykles

L11

Numatomos kapinės

Šiaulių aps., Kelmės sav.,
Kelmė

Prižiūrimos pagal kapinių
tvarkymo taisykles

8 lentelė. Veikiancios ir numatomos kapinės
Kelmės miesto bendrajame plane numatoma apie 15 ha teritorija kapinių plėtrai
Kelmės miesto šiaurinėje dalyje prie magistralinio kelio (A12) Ryga – Šiauliai – Tauragė –
Kaliningradas. Tačiau, vadovaujantis Kelmės miesto tarybos 2012-10-29 sprendimu Nr. T336 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo“, Kelmės miesto civilinių
kapinių plėtrai numatoma teritorija prie jau esamų kapinių S. Nėries gatvėje. Planuojama
teritorija yra Kelmės miesto ribose, nuošaliau nuo miesto centro, apribotos S. Nėries ir
Serbentų gatvėmis, iš kitos pusės – gyvenamaisiais namais. Ši teritorija neužstatyta,
neapželdinta.
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PLANINĖS IR ERDVINĖS STRUKTŪROS VYSTYMO PRINCIPAI
Kelmės miesto vystymo principai nustatomi, atsižvelgiant į planavimo tikslus bei
uždavinius, iškeltus teritorijų planavimą reglamentuojančiuose dokumentuose bei nustatytus
Kelmės miesto savivaldybės Tarybos bei administracijos. Vadovaujantis nustatytais vystymo
principais, rengiami koncepciniai pasiūlymai bei konkretizuojami bendrojo plano sprendiniai.
Vystymo principai nustatomi plėtros kryptims, funkcinėms zonoms bei jų tipams. Planinės ir
erdvinės struktūros vystymo principai nustatyti rengiant Kelmės miesto bendrąjį planą ir šiuo
bendrojo plano pakeitimu nėra keičiami.
•
•
•

Šiame bendrojo plano rengimo etape nustatyti tokie pagrindiniai plėtros krypčių tipai:
urbanistinė kryptis,
ekonominė kryptis,
socialinė kryptis.

Urbanistinė plėtros kryptis apima tokius bendrojo plano rengimo aspektus kaip
geografinės plėtros kryptys, miesto erdvinė struktūra, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio
kokybė, transportiniai ryšiai ir inžinerinė infrastruktūra. Šiai plėtros krypčiai nustatomi tokie
pagrindiniai vystymo principai:
• tolygi miesto urbanistinė plėtra;
• racionalus teritorijų išnaudojimas, kompaktiško miesto kūrimas;
• pagrįstas taupumas, vystant miestą kokybiškai ir kiekybiškai;
• minimizuojamas ir kompensuojamas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai;
• ieškoma kuo paprastesnių techninių sprendimų, plėtojant viešąją infrastruktūrą ir
transportą;
• pagarba miesto urbanistiniam paveldui bei kraštovaizdžiui.
Ekonominė plėtros kryptis apima tokias sritis kaip sąlygos verslui plėtoti, investicijų
pritraukimas, gyventojų užimtumas ir darbo jėgos kokybė. Šiai plėtros krypčiai nustatomi tokie
pagrindiniai vystymo principai:
1. pasiruošimas galimoms investicijoms, pramonės arba verslo įmonių naujam įkūrimui ar
plėtrai;
2. esamo miesto verslumo lygio palaikymas ir kėlimas;
3. sąlygų sudarymas darbo jėgai kelti savo kvalifikaciją;
4. aplinkosauginio slenksčio nusistatymas, kai galimas taršių ir pavojingų sveikatai įmonių
atėjimas į miestą.
Socialinė kryptis — tai visuomeninis aptarnavimas, sveikatos apsauga, švietimas,
socialinių paslaugų poreikis ir prieinamumas, būstas ir jo kokybė. Šiai plėtros krypčiai nustatomi
tokie pagrindiniai vystymo principai:
1. socialinių paslaugų kiekis, atitinkantis poreikius ir pagal juos kintantis;
2. saugios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas;
3. visuomeninio aptarnavimo, sveikatos ir švietimo įstaigų modernizavimas;
4. socialinio būsto plėtra.
•

Kelmės miesto bendrojo plano vystymo principai yra tokie:
kokybiškos gyvenamosios ir darbo aplinkos kūrimas;
8

•
•
•
•

vertingiausių gamtinio karkaso teritorijų išsaugojimas ir įjungimas į naują urbanistinę
miesto struktūrą;
prijungiamų prie Kelmės gyvenamųjų vietovių savito charakterio išlaikymas;
urbanistinių ir transportinių konfliktų vengimas;
naujų transporto srautų minimizavimas;

Funkcinio zonavimo principai nustato gaires tiek esamų miesto teritorijų tvarkymui ir
galimai konversijai, tiek naujai planuojamų zonų erdvinės struktūros formavimui. Rengiant
Kelmės bendrojo plano koncepciją, laikomasi tokių zonavimo principų:
1. kuriamos daugiafunkcinės zonos, siekiant užtikrinti gerą darbo vietų pasiekiamumą bei
gyventojų aptarnavimą, kiek tam neprieštarauja higienos ir kitos planavimo normos;
2. iš urbanizuojamų teritorijų, estetiškai patraukliausios skiriamos gyvenamosioms
teritorijoms;
3. esamų teritorijų konversija siūloma, esant rimtam būtinumui;
4. rekreacinių poreikių tenkinimui, numatomos želdynų teritorijos, kur įmanoma — esamų
gamtinių teritorijų pagrindu;
5. zonos pramonei ir verslui plėtoti numatomos vietovėse su geru pasiekiamumu ir
patogesnėmis inžinerinės infrastruktūros atvedimo galimybėmis.

KONCEPCIJOS SIŪLYMAI
Koncepcijos rengimo alternatyvos nėra nagrinėjamos, siūloma viena alternatyva siūlomų pakeitimų įgyvendinimas.
Išlaikant galiojančio Kelmės miesto bendrojo plano koncepcijos planinės ir erdvinės
struktūros vystymo principus, siūlomi šie pakeitimai:
1. Numatyti bendro naudojimo teritoriją Kelmės miesto civilinėms kapinėms praplėsti,
siekiant suformuoti pakankamo dydžio teritoriją numatomiems laidojimams;
2. Nustatyti Vytauto Didžiojo gatvės, Laisvės gynėjų aikštės ir Žemaitės gatvės kvartalo (ties
pagrindine sankryža) gatvių raudonąsias linijas, siekiant sudaryti sąlygas šioje esančio
sklypo ribų koregavimui, taisyklingesniam perimetriniam gatvės formavimui;
3. Pakeisti inžinerinės infrastruktūros teritoriją, esančią Žemaitės gatvėje, Kelmės mieste, į
promoninę-komercinę teritorijos paskirtį.
2014 sausio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-23 "Dėl Kelmės
miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo koncepcijos patvirtinimo" buvo
patvirtinta Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimo koncepcija.
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KELMĖS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIAI, KEIČIAMŲ TERITORIJŲ APRAŠYMAS
Eil.
Nr.
1.

Planuojamos
teritorijos
adresas
Teritorija ties S. Nėries ir
Serbentų gatvėmis, Kelmės
mieste.

Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimas

Teritorijo
s plotas
~ 10 ha

Planuojami
sprendiniai
Numatyti
bendro
naudojimo
teritoriją
Kelmės miesto
civilinėms
kapinėms
praplėsti

Teritorijos aprašymas
Planuojama teritorija yra Kelmės miesto ribose,
nuošaliau nuo miesto centro, apribota S. Nėries ir Serbentų
gatvėmis, iš kitos pusės – gyvenamaisiais namais. Ši teritorija
neužstatyta, neapželdinta. Šiuo metu joje vykdoma žemės ūkio
veikla.
Į planuojamą teritoriją patenka 22 sklypai ir dalis
teritorijos, kurioje sklypas nesuformuotas ir registrų centre
neužregistruotas.
Planuojamos teritorijos dalis patenka į esamų Kelmės
miesto civilinių kapinių sanitarinę apsaugos zoną. Kelmės
miesto Bendrajame plane ši teritorijos dalis žymima kaip žemės
ūkio paskirties teritorija, indeksu Z1, G kodas tp1, kita dalis
kaip teritorija, numatyta mažaaukštei gyvenamųjų namų statybai
indeksu G1, G kodas tp6, nustatytas aukštingumas iki 12 m. Dar
dvi teritorijos dalys žymimos kaip infrastruktūros teritorijos:
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, indeksu I2, G
kodas tp10. Viena jų yra ties Serbentų gatve, o kita planuojamos
teritorijos viršutinėje dalyje.
Vietovėje gerai išvystyta susisiekimo ir inžinerinė
infrastruktūra. S. Nėries gatvėje yra 0,4 kV elektros tiekimo
kabelių linija, planuojamą teritoriją kerta 10kV elektros tiekimo
orinė linija. Kelmės miesto Bendrajame plane šalia planuojamos
teritorijos numatomas vandentiekis, buitinė nuotėkynė.
Netoliese praeina krašto kelias (158) Kelmė – Užventis bei
magistralinis kelias (A12) Ryga – Šiauliai – Tauragė –
Kaliningradas. Kelmės miesto Bendrajame plane, šalia kapinių
praplėtimui numatytos teritorijos, numatoma pravesti dvi C2
kategorijos gatves.
Geomorfologiniame žemėlapyje didžiojoje planuojamos

UAB „Archimetras“, 2013

teritorijos dalyje, kaip ir esamų Kelmės miesto civilinių kapinių
užimoje teritorijoje, yra limnoghcialinis, prieledyninis reljefas ir
nedidelę dalį šiaurinėje pusėje užima fliuvioghcialinis, ozo
reljefas.
Geologinių
reiškinių
nėra.
Ekogeologinių
rekomendacijų nėra (informacija pateikiama pagal Lietuvos
geologijos tarnybos duomenis).
Nekilnojamo turto kultūros vertybių teritorijoje nėra, ji
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos pozonius,
tačiau ribojasi su Valstybės saugoma Kelmės dvaro sodyba,
(unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 193) bei jos
priklausiniu Kelmės dvaro parku (unikalus objekto kodas
kultūros vertybių registre 22390).
Planuojama teritorija aplinkosauginiu požiūriu nėra
jautri, Europos ekologinio tinklo objektų Natura 2000 šioje
Kelmės dalyje nėra.
Numatoma keisti žemės ūkio ir gyvenamosios paskirties
teritorijų žemės paskirtį į bendrojo naudojimo paskirties žemę.
Kelmės miesto kapinių praplėtimui numatyta teritorija su
sanitarinės apsaugos zona (100 m. nuo gyvenamųjų namų).
Kadangi šalia planuojamos teritorijos jau yra pastatyti
gyvenamieji namai, turės būti numatyta sanitarinės apsaugos
zonos riba, iki kurios galima įrengti kapinių teritoriją. Teritoriją,
patenkančią į apsauginę sanitarinę zoną, galima panaudoti
kapinių infrastruktūrai.
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2.

Vytauto Didžiojo gatvė,
Laisvės gynėjų aikštė ir
Žemaitės gatvės kvartalas
(ties pagrindine sankryža)
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~ 0,006 ha

Nustatyti
Vytauto
Didžiojo
gatvės, Laisvės
gynėjų aikštės
ir
Žemaitės
gatvės kvartalo
(ties
pagrindine
sankryža)
gatvių
raudonasias
linijas

Planuojama teritorija yra Kelmės miesto centre, apribota
Vytauto Didžiojo gatvės ir Laisvės gynėjų aikštės, užstatyta
mažaaukščiais pastatais.
Planuojamos teritorijos paskirties keičiamoje dalyje
sklypas nesuformuotas ir Registrų centre neužregistruotas,
savininkas Lietuvos Respublika, a.k. 111105555. Besiribojančio
sklypo savininkas UAB „Assula“, a.k. 162940742, unikalus
sklypo Nr. 542200080246.
Kelmės miesto Bendrajame plane šioje teritorijoje
numatyta formuoti kompozicinį branduolį. Ši teritorija žymima
kaip gyvenamosios – visuomeninės – komercinės paskirties
teritorija, indeksu G+V+K, G kodas tp6, tp7, tp9. Nustatytas
aukštingumas iki 15 m. Dalis teritorijos (ties gatvėmis) žymima
kaip infrastruktūros teritorija: susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridoriams, indeksu I2, G kodas tp10.
Vietovėje gerai išvystyta susisiekimo ir inžinerinė
infrastruktūra. Planuojamoje teritorijoje yra 0,4 kV elektros
tiekimo kabelių linija, vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklai.
Vytauto Didžiojo gatvėje yra pėsčiųjų bei tarptautinės reikšmės
dviračių takai.
Nekilnojamo turto kultūros vertybių teritorijoje nėra, ji
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos pozonius.
Planuojama teritorija aplinkosauginiu požiūriu nėra
jautri, Europos ekologinio tinklo objektų Natura 2000 šioje
Kelmės dalyje nėra.
Vytauto Didžiojo gatvė yra rajoninio kelio (2107)
Kelmė–Mickai dalis. Pagal STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių
ir kaimų susisiekimo sistemos, gatvė klasifikuojama kaip
aptarnaujanti, C1 gatvės kategrijos indekso gatvė, jos zona tarp
raudonųjų linijų gali būti 20 – 40 m. Šiuo metu Vytauto
Didžiojo gatvės plotis ties planuojama teritorija yra ~28 m.
Planuojama keisti infrastruktūros žemės paskirtį,
esančios ties Vytauto Didžiojo gatve, į gyvenamosios –
visuomeninės–komercinės paskirties, kaip nurodyta Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2013 sausio 29 d. Sprendimo T-25
priede. Ribą tarp dviejų skirtingų žemės paskirčių ištiesinant,
kad galima užstatymo linija būtų lygiagreti gatve
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Teritorija Žemaitės gatvėje
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~ 0,07 ha

Pakeisti
inžinerinės
infrastruktūros
teritoriją
į
pramoninękomercinę
teritorijos
paskirtį

Planuojama teritorija yra Kelmės miesto centrinėje
dalyje, prie Žemaitės gatvės. Teritorija neužstatyta,
neapželdinta, apžėlusi žole.
Planuojamoje teritorijoje sklypas nesuformuotas ir
Registrų centre neužregistruotas, savininkas Lietuvos
Respublika, a.k. 111105555.
Kelmės miesto Bendrajame plane didžioji dalis šios
teritorijos žymima kaip infrastruktūros teritorija: susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridoriams, indeksu I2, G kodas tp10.
Mažesnė dalis patenka į gyvenamosios – visuomeninės –
komercinės paskirties teritoriją, indeksu G+V+K, G kodas ptp6,
ptp7, ptp 9. Nustatytas aukštingumas iki 15 m.
Vietovėje gerai išvystyta susisiekimo ir inžinerinė
infrastruktūra. Planuojamoje teritorijoje yra 0,4 kV elektros
tiekimo kabelių linija, vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklai.
Planuojamoje teritorijoje yra vandens gręžinys Nr. 14484,
būklė: likviduotas, informacija pateikiama iš Lietuvos
geologijos tarnybos internetinio puslapio.
Nekilnojamo turto kultūros vertybių teritorijoje nėra, ji
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos pozonius.
Planuojama teritorija aplinkosauginiu požiūriu nėra
jautri, Europos ekologinio tinklo objektų Natura 2000 šioje
Kelmės dalyje nėra.
Kelmės miesto Bendrajame plane didžioji kvartalo
(apriboto Žemaitės, Raseinių ir Naująja gatvėmis) dalis,
kuriame yra planuojama teritorija, nurodoma kaip pramoninės –
komercinės paskirties teritorija indeksu P+K, G kodas tp8, ptp9
bei gyvenamosios – visuomeninės – komercinės paskirties
teritoriją, indeksu G+V+K, G kodas ptp6, ptp7, ptp 9. AB
Kelmės Pieninei planuojant įmonės veiklos plėtrą bei sklypo
padidinimą, kurio kadastrinis numeris 5422/0008:256, taip pat
siekiant kvartalo vientisumo, numatoma keisti planuojamos
infrastruktūros teritorijos žemės paskirtį į komercinės
–
pramoninės paskirties, indeksu P+K, P2+K.
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