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SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planuojamas 5,9444 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr.5410/0002:139). Esama žemės sklypo paskirtis
yra žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Planuojama žemės ūkio paskirties žemės
paskirtį pakeisti į kitą paskirtį, kurios naudojimo būdas – rekreacinės paskirties teritorija, skirta ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti.
Detalusis planas yra privalomas rengti planuojamai rekreacinei veiklai vykdyti. Atsižvelgiant į tai, kad
Kelmės rajono bendrajame plane planuojama teritorija patenka į mažo rekreacinio potencialo arealą, buvo
numatyti ir planavimo tikslai – planuojama teritorija kaip rekreacinė teritorija– ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastatams statyti.
Planuojama ūkinė veikla (teritorijos plotas 5,9444 ha) įrašyta į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965, Žin., 2008, Nr. 81-3167, Žin., 2013, Nr. 643177 (2013-06-18)) 2 priedo sąrašo 12.2. Poilsio namų ar viešbučių kompleksų už miestų ribų statyba (kai
užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha); 12.3. Nuolatinių stovyklaviečių ar kempingų (kurių plotas didesnis kaip 1
ha) įrengimas, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo privaloma atlikti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 29 d. išduotas planavimo sąlygas Nr.283
detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Buvo parengta informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos poveikio aplinkai privalomo
vertinimo rengiamam detaliajam planui žemės sklypo (kad. Nr.5410/0002:139), esančio Dubėnų k., Šaukėnų
seniūnijoje, Kelmės rajone, ir gauta Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir
leidimų departamento Šiaulių skyriaus 2015-09-07 atrankos išvada Nr.(15.6)-A4-9883 „Atrankos išvada dėl
rekreacinės teritorijos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo“ (44-46 psl.), kad rekreacinės teritorijos įrengimui
Dubėnų k., Šaukėnų seniūnijoje, Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
Kaip jau minėta esamos padėties analizėje, planuojama teritorija Kelmės rajono bendrajame plane
patenka į vietinio gamtinio karkaso teritoriją (40 psl.). Veiklą šioje teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (jo pakeitimai) patvirtinti „Gamtinio karkaso
nuostatai“. Šių nuostatų 10 punktas sako, kad <Gamtinio karkaso teritorijose, kurias pagal savivaldybių teritorijų ir
jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus numatyta urbanizuoti, turi būti įgyvendinamos bendrųjų ir
specialiųjų kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų teritorijų tvarkymo planų sprendiniais nustatytos gamtinio karkaso
kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės, nurodytos Nuostatų 20 punktu.
Jei šių sprendinių nėra, keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą (formuojant gyvenamąsias, pramonės
ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų, rekreacines teritorijas), įvertinant Nuostatų 19.2, 21, 22 punktų
reikalavimus, formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso
struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai…>, o 11 punktas nustato, kad < Gamtinio karkaso kitos
tikslinės paskirties sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 30 procentų ploto…>.
Planuojamam sklypui pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 21d. įsakymą Nr.
D1-694 “Dėl atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų)
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007-12-28, Nr.137-5624, 2010-12-21, Nr. 149-7655, TAR, 201401-20, Nr. 2014-00298), nustatomas planuojamoje teritorijoje, rekreacinių teritorijų statybos sklypuose, kuriuose
numatoma ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų (poilsio namų, sveikatingumo kompleksų, motelių, kempingų,
2
turizmo bazių ir kt.) statyba - želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 40% (23777,6 m ) nuo viso planuojamo
2
59444 m žemės sklypo ploto. Atsižvelgiant į Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus, formuojamos
2
2
besijungiančios, 50% nuo visos planuojamos teritorijos 59444,0 m žemės sklypo ploto, tai sudarytų 29722 m .
Teritorijos apželdinimas yra didesnis nei yra reikalaujama pagal „Gamtinio karkaso nuostatus“ bei „Atskirų
rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą”.
Priklausomieji želdynai planuojamame sklype užima 72,2 % teritorijos ploto, t. y. 4,292 ha plotą, į kurį patenka
vandens telkinys - Dubėnų ežeras – 2,5000 ha, sklype esančios miško naudmenos – 0,6690 ha, saugotini
želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje – 1,0530 ha, pelkės ir šaltinynai –
0,0700 ha. Esamų želdynų plotai bus maksimaliai saugomi ir pritaikomi gyventojų poilsiui.
Planuojamoje teritorijoje yra Dubėnų ežeras, kuriam pakrantės apsaugos juosta nustatyta rengiamame
detaliajame plane siekia 5 -10 m, o apsaugos zona - 100 m. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir
2
pakrantės apsaugos juosta sklype užima 32148 m . Patikslinamas kadastrinių matavimų metu įrašytas plotas 2
2
34444 m , tačiau 2296 m plotas, esantis pietrytinėje sklypo dalyje į 100 m paviršinio vandens telkinio apsaugos
zoną nepatenka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai - XXIX
skyriuje „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“ 126.5 punktas - statyti
motorines transporto priemones arčiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio kranto ir 127.9 punktas - statyti naujus
gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už pakrantės
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apsaugos juostos …“. Pastatų statyba numatoma už 50 metrų nuo pakrantės apsaugos juostos ribos. Žiūrėti
brėž. DP-1, DP-2.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 1
priedo „Visuomeninės paskirties pastatų sąrašo“ 10 punktu Poilsio paskirties pastatai: turizmo centrai, poilsio
namai, jaunimo nakvynės namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai ir kiti pastatai.
Planuojami statyti ilgalaikio (stacionaraus) poilsio paskirties pastatai būtų priskiriami visuomeninės paskirties
statiniams.
Statinių išdėstymo sklype reikalavimai. Užstatymo reglamentai sklypui nustatomi remiantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei
planuojamus įrengti inžinerinius tinklus ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius
statinių projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos inžinerinės
infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas.
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3
priedo reikalavimais nustatyta, kad „statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų
savininkų ar naudotojų teisėti interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei
kiti reikalavimai:
1.1. visuomeninės paskirties statinių iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems
visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio
metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės
paskirties statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.
Šie reglamentuoti atstumai nuo statinių taikomi ir bet kurioms pastatų bei inžinerinių statinių išsikišančioms
konstrukcijoms.
1.2. ne visuomeninės paskirties inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo aptvarus – ne
mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu;
1.3. statant naujus visuomeninės paskirties statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar
statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus
apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant visuomeninės paskirties statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir
natūralus apšvietimas negali pablogėti.
Rengiant detalųjį planą ir nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
vadovaujantis Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turiniu, žemės
sklypų naudojimo pobūdžių sąrašu ir jų turiniu, patvirtintu žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2005 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. 3D-521/D1-40 (Žin., Nr. 2005, Nr. 14-450):
Sklypas Nr.1 – 5,9444 ha:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – rekreacinės teritorijos (R);
 žemės paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – rekreacinė teritorija – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatams statyti (tp13-R/R1);
 statinių aukštingumas – 1-3 aukštai (antžeminiams statiniams statyti, išskyrus apžvalgos bokštą);
 užstatymo tankis – 3,2 %;
 užstatymo intensyvumas – 9,6 %;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo –
141,50 m, statinio (apžvalgos bokšto) konstrukcijos aukščiausio taško – 149,50 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 12,0 m; *20,0 m (apžvalgos bokštui);
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
2

Kelių apsaugos zonos, 2(II) – 2540 m .
2

Elektros linijų apsaugos zonos, 6(IV) – 2220 m .
2

Miško naudojimo apribojimai, 26(XXVI) – 6690 m .
2

Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 27(XXVII) – 10530 m .
2

Vandens telkiniai, 28(XXVIII) – 25000 m .
2

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, 29(XXIX) – 32148 m
2
2
(patikslinamas kadastrinių matavimų metu įrašytas plotas - 34444 m , nes 2296 m plotas, esantis pietrytinėje
sklypo dalyje į 100 m paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną nepatenka).
2

Pelkės ir šaltinynai, 30(XXX) – 700 m .

vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų
linijoms įrengti.
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Planuojami servitutai:
2
S1 – 1128,0 m : servitutų kodai: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklype Nr.1 ir viešpataujantis daiktas AB LESTO
naudai).
Sklypo ribos, plotas, naudojimo ir statybos reglamentai bei servitutai nurodyti detaliojo plano
pagrindiniame reglamentų brėžinyje esančioje aprašomojoje lentelėje. Statinių statybos vieta (žemės sklypo
dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius), statybos riba – linija, išskyrus inžinerinius tinklus, pažymėta
brėžinyje.
Detaliajame plane planuojamos dvi statinių statybos zonos (viena šiaurės vakarinėje sklypo dalyje, kita
2
pietrytinėje sklypo dalyje), kurių bendras užstatymo plotas - 1902,2 m , tai sudaro 3,2 % nuo viso sklypo ploto.
2
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimų plotas - 1978,79 m . Projektuojami statyti pastatai iki 12,0 m
aukščio, iki trijų aukštų, apžvalgos bokštas iki 20 m aukščio. Siūloma trijose sklypo vietose įrengti iki trijų po 10
vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles. Planuojamų statyti pastatų statybos zonos numatytos leistinu 50
m atstumu nuo Dubėnų ežero - vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos. Automobilų parkavimo aikštelės
planuojamos privalomu ne mažesniu kaip 25 m atstumu iki Dubėnų ežero kranto.
Planuojami statyti ilgalaikio (stacionaraus) poilsio paskirties pastatai, pagalbiniai pastatai ir statiniai,
susisiekimo komunikacijos (privažiavimai, takai, aikštelės ir kt.), kiti inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai,
pastatai ir statiniai:
 poilsio namai (iki 12 m aukščio), kuriuose būtų įrengta pokylių ir konferencijų salės, dešimt - penkiolika
kambarių apgyvendinimui, pirtis, sanitariniai mazgai. Maistas nebus gaminamas, turėtų būti atsivežamas jau
pagamintas, todėl numatoma, kad bus projektuojama nedidelė patalpa maistui pašildyti bei šaldytuvai maistui
pasidėti, personalo patalpos, darbuotojų buitinės patalpos, WC, dušai, poilsio, valytojos patalpa, apsaugos
darbuotojo patalpa, pagalbinės ir techninės patalpos. Poilsio namų patalpos nebus naudojamos kasdien (ypač
žiemos metu), jos planuojamos naudoti savaitgalių poilsiui.
 stovyklavietė (vasaros metu - iki 20 žmonių), kurioje būtų įrengta vieta palapinėms pastatyti.
 administracinės, buitinės patalpos.
 apžvalgos bokštas (iki 20 m aukščio).
 kiti rekreacinėms paslaugoms teikti reikalingi pastatai ir statiniai - automobilių stovėjimo aikštelės,
geriamo vandens gręžinys, buitinių nuotekų kaupimo rezervuarai, inžineriniai tinklai, pavėsinės, tinklinio aikštelė,
lieptai į ežerą ir kt.
Inžinerinis teritorijos aprūpinimas
Rengiant detalųjį planą, analizuota ir įvertinta planavimo sąlygose nurodyta teritorija. Apsaugos zonos
nustatytos esamiems inžineriniams tinklams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimu Nr.343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“.
Šildymas. Šilumos tinklų plėtra planuojamoje teritorijoje nenumatoma Kelmės rajono šilumos ūkio
specialiajame plane, patvirtintame Kelmės rajono tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.T-55. Todėl
šildymas sklype planuojamas vietinis ir sprendžiamas rengiant pastatų ir statinių techninį projektą. Potencialus
neigiamas poveikis, suprojektavus ir pastačius pastatus, skirtus poilsio paslaugoms teikti, būtų galimas tokių
faktorių kaip oro tarša degimo produktais, šildant patalpas. Pastatų šildymui planuojamas geoterminis šildymas
(tai ekologiškiausia sistema, nes šilumos siurblys į aplinką neišskiria jokių teršalų), vandens pašildymui saulės
energijos baterijos (fotovoltinė vandens šildymo sistema) ir kt. atsinaujinantys energijos šaltiniai. Preliminarus
šilumos poreikis apie 300 kW. Rengiant techninius statinių projektus, prognozuojami taršos kiekiai turi būti
skaičiuojami ir projektuojamos priemonės poveikiui sumažinti.
Elektros tiekimas. Elektros energija, pagal išduotas AB LESTO 2013 m. liepos 25 d. planavimo sąlygas
Nr.TS-44840-13-0442, vartotojo objekto elektros įrenginiams elektros energija (20 kW leistina naudoti galia,
taikant trečią (III) aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją) bus tiekiama nuo planuojamame sklype
esančios, Energijos skirstymo operatoriui, AB (ESO) priklausančios 0,4 kV oro linijos L-200 (esant būtinumui
rekonstruoti), iš transformatorinės KT Vg-108. Elektros energijos apskaita gali būti įrengta ant sklype esančios
0,4 kV OL atramos Nr.200/3.
2
Esamai 0,4 kV orinei elektros linijai (jos apsaugos zonų ribose) siūlomas servitutas S1 - 1128 m .
0,4 kV elektros tiekimo linijos pagal poreikį klojamos sklypo teritorijoje. Rengiant techninius projektus
statinių statybai ir elektros kabelių klojimui, privalu gauti technines sąlygas iš įmonės - elektros energijos
tiekėjos.
Žemės klausimai elektros linijų tiesimo vietose sprendžiami sutinkamai Žemės, Elektros energetikos ir kitų įstatymų
reikalavimais:
 žemės juostos laikinam naudojimui elektros tinklų statybos laikotarpiu suteikiama LR Vyriausybės nustatyta
tvarka.

02/2014 – DP – AR

LAPAS

59

LAPŲ

8

Planavimo organizatorius

Ramūnas Butenis, gyv. M. Marcinkevičiaus g. 17-9, Vilnius, Andrius Jonaitis, gyv.Smėlio g. 7, Šiauliai

Objektas

Žemės sklypo (kad. Nr.5410/0002:139), esančio Dubėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav., detalusis planas

Projektavimo stadija

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas

V.Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427) 51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

 žemės sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, nepaimami iš žemės savininkų (naudotojų) ir jie
naudojami kitoms reikmėms laikantis “Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų” ir “Elektros tinklų apsaugos taisyklių”
reikalavimų.
 skirstomojo tinklo operatorius tiesti naujus 10 kV ir 0,4 kV skirstomuosius tinklus kitų asmenų žemėje turi teisę
tik sudarius žemės sklypų servituto sutartis sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai. Planuojama įrengti vietinius vandentiekio ir nuotekų tinklus: pastatoma
vandenvietė, sertifikuoti nuotekų kaupimo rezervuarai ir išvežimas, jei pastatai bus naudojami periodiškai, arba
biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, jei pastatai bus naudojami pastoviai. Šiam tikslui numatytos preliminarios
jų statybos vietos: vandentiekio gręžiniui, kuriam reikalinga 10,0 m apsaugos zona bei nuotekų kaupimo
rezervuarams (uždariesiems biologinio valymo įrenginiams, kuriems sanitarinės apsaugos zonos, kai įrenginių
našumas per parą 0,005 iki 5 tūkst. kub. metrų – nenustatomos („Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų"
64 p.)). Vandentiekio bei fekalinių nuotekų linijos klojamos pagal poreikį sklypo teritorijoje. Rengiant techninius
pastatų ir kitų statinių projektus, projektavimo sąlygose ir užduotyje reikia tikslinti energetinių ir kitų resursų
poreikius, buitinių nuotekų kiekius. Skaičiuojant vandentiekio vandens kiekio poreikį, būtina įvertinti ir gaisro
gesinimo reikmes bei numatyti priešgaisrinių hidrantų įrengimą.
Geriamas vanduo. Naujiems statomiems pastatams ir įrenginiams eksploatuoti bus įrengiami vietiniai
inžineriniai tinklai - vandentiekis iš planuojamo geriamo vandens gręžinio.
Nuotekos. Numatoma, kad objekto eksploatacijos metu susidarys buitinės ir paviršinės (lietaus ir sniego
tirpsmo) nuotekos. Nuotekų tvarkymas atliekamas vadovaujantis šiais teisės aktais:
Aplinkos apsaugos įstatymas, patvirtintas LR Seimo 1992 m. sausio 21 d. įstatymo I-2223, Žin. 199202-20, Nr. 5-75; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 70-3472.
Nuotekų valymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236, Žin.
2006-05-25, Nr. 59-2103, 2007-10-25, Nr. 110-4522.
Buitinių nuotekų tinklai. Planuojami vietiniai. Nuotekos bus išleidžiamos į hermetines talpas, iš kurių bus
išvežamos į Lykšilio k. valymo įrenginius (apie 3,6 km). Statybų metu darbuotojai naudosis pastatytais
biotualetais. Buities nuotekos bus surenkamos ir išvežamos.
Nuotekos, orientacinis jų kiekis, vandens teršalai. Pateikiami preliminarūs nuotekų kiekiai pagal
analogišką veiklą vykdančios kaimo sodybos, esančios Kelmės apyl. sen., Kelmės r., duomenis. Numatomas
preliminarus poilsiautojų ir darbuotojų skaičius - 56.
Buitinės nuotekos. Kadangi planuojamas statyti objektas bus eksploatuojamas nereguliariai, t. y. ne
kasdien, nuotekų surinkimui planuojamos dvi vietos (preliminarios) hermetiškiems sertifikuotiems rezervuarams
(ar biologiniams valymo įrenginiams, atsiradus poreikiui poilsio namus eksploatuoti ištisus metus kasdien). Tai
3
gali būti firmos „Traidenis“ stikloplasčio talpos 10-15 m ar kitos firmos, kurios būtų sertifikuotos ir ne blogesnių
techninių parametrų.
Buitinės nuotekos nuo projektuojamų sanitarinių prietaisų nuvedamos į kiemo tinklus su tolimesniu
pasijungimu į projektuojamus sertifikuotus nuotekų surinkimo rezervuarus, iš kurių nuotekos reguliariai
išvežamos į Lykšilio k. valymo įrenginius (apie 3,6 km).
Planuojamas buitinių nuotekų kiekis
E
il. Nr.

1

4 lentelė

Sistemos pavadinimas

Bendras buitinių nuotekų kiekis

Buitinių nuotekų kiekiai
3

m /metus

m3/dieną

438,0

1,2

Nuotekų užterštumas neviršys: BDS5 –3,37 kg/d (500 mg/l); SM – 2,70 kg/d (400 mg/l); detergentų –
0,067 kg/d (10 mg/l).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236
(2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento (Žin., 2007-1025, Nr. 110-4522 ir pakeitimai) 25 punkto nuostatomis, „Išimtiniais atvejais, kai centralizuotosios nuotekų
surinkimo sistemos įrengimas arba išplėtimas tiek, kad būtų sudarytos sąlygos surinkti visų aglomeracijos
teritorijoje esančių objektų nuotekas nėra pateisinamas ekonominiu požiūriu ir nuotekų surinkimo sistemos
įrengimo poveikis taršos mažinimo ir prevencijos prasme nereikšmingas, aglomeracijų teritorijoje gali būti
taikomos atskirosios arba grupinės buitinių nuotekų tvarkymo sistemos, kurios užtikrintų lygiavertį
centralizuotajai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai vežamos
į aglomeracijos valymo įrenginius, išvalomos iki aglomeracijai nustatytų LK ir išleidžiamos į paviršinius vandens
telkinius arba laikantis galiojančių normatyvų infiltruojamos į gruntą)“.
Lietaus (paviršinės) nuotekos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m balandžio 2 d. įsakymu Nr.D1-193
patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Valstybės žinios, 2007, Nr. 42-1594):
4 p. galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama
(eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: < didesnė kaip 0,5 ha
02/2014 – DP – AR

LAPAS

60

LAPŲ

8

Planavimo organizatorius

Ramūnas Butenis, gyv. M. Marcinkevičiaus g. 17-9, Vilnius, Andrius Jonaitis, gyv.Smėlio g. 7, Šiauliai

Objektas

Žemės sklypo (kad. Nr.5410/0002:139), esančio Dubėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav., detalusis planas

Projektavimo stadija

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas

V.Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427) 51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

autotransporto stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles >.
13 p. Galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga (asfalto,
asfaltbetonio, betono ar pan.) ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių
teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų.
15 punktu „Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų
surinkimo plotas) didesnis kaip 0,01 ha, prieš išleidžiant į aplinką turi būti valomos nuotekų valymo įrenginiuose,
kurių našumas ir efektyvumas leidžia įgyvendinti 18 punkte nustatytas sąlygas. Šis reikalavimas netaikomas,
jeigu susidarančių nuotekų užterštumas neviršija reglamento 18 punkte nustatytų normatyvų“.
Detaliajame plane numatomų galimai teršiamų teritorijų (planuojamoje teritorijoje numatomi du
įvažiavimai į sklypą ir 3 automobilių stovėjimo aikštelės, kurių (įvažiavimų ir aikštelių) bendras plotas apie
0,1979 ha), todėl detaliojo plano sprendinių brėžiniuose parodytos preliminarios įrengimo vietos smėlio (purvo),
naftos gaudyklėms, iš kurių išvalytas iki aplinkosauginių reikalavimų vanduo bus išleidžiamos į Dubėnų ežerą.
Lietaus nuotekų valyklos ar smėlio (purvo), naftos gaudyklių vietų ir jų reikalingumas sprendžiamas rengiant
privažiavimų, pastatų ir statinių techninius projektus.
Turi būti projektuojamos dvi lietaus nuvedimo sistemos: nuo privažiavimų, automobilių stovėjimo
aikštelių ir pėsčiųjų zonų, vejų, žaidimų aikštelių, pastatų stogų ir pan. Paviršinių nuotekų surinkimo – valymo
sistema numatoma nuo privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių, nuo kitų planuojamos teritorijos plotų
paviršinių nuotekų surinkimo – valymo sistema nenumatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m balandžio 2 d. įsakymu Nr.D1-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin.,
2007, Nr. 42-1594) 19 punktu „Paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų,
kuriose nėra taršos vandens aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pvz., parkai, pėsčiųjų zonos, vejos,
žaidimų aikštelės, pastatų stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės
kontrolės“.
Vadovaujantis aukščiau minėto reglamento nuostatomis, prieš išleidžiant į aplinką, nuotekos turi būti
valomos. Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis kaip:
18.1. skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50
mg/l;
18.2. BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg O2 /l. Šis
parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas tik nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali
būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo
objektai ir pan.);
18.3. naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l;
18.4. kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento
I priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, II priede nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų DLK į
gamtinę aplinką, išskyrus išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti kitokie reikalavimai išleidžiamoms
paviršinėms nuotekoms.

Valytinas lietaus nuotekų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30% didžiausio skaičiuotino momentinio
srauto. Pagal STR2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai“ 10.1 paveikslą „Kartą per metus pasikartojančio 20 minučių trukmės lietaus intensyvumo
l/(s·ha) pasiskirstymas Lietuvos Respublikoje“ skaičiuotinas vandens intensyvumas Kelmės r. - 78 l/s/ha.
Praktiškai labiausiai užterštas būna lietaus pradžios vanduo. Šiam vandeniui nukreipti į valymo įrenginius yra
statomas kanalizacinio vandens numetimo šulinys. Jame lietaus vanduo, kurio debitas didesnis už valytino,
peršokęs slenkstį nuteka į lietaus nuotekynę be valymo. Lietaus nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelių
pirmiausia apvalomos benzino-naftos gaudyklėse. Už valymo įrenginių, išleidžiamų nuotekų kokybės kontrolei,
bus įrengti nuotekų mėginių paėmimo šulinėliai.
Planuojamas lietaus nuotėkų užterštumas nuo aikštelių: naftos produktai – 10 mg/l, suspenduotos
medžiagos - 80 mg/l.
Numatomi lietaus nuotekų kiekiai išleidžiami į 2 vietines nuotekų valyklas - smėlio (purvo), naftos
gaudykles. Tvarkomos teritorijos plotas – automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimai su kieta danga:
F1=0,1979 ha.
Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio apskaičiavimas nuo automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimų su kieta
danga:
Q2 = q20 × F1 × ψ = 78× 0,1979× 0,9 = 13,89 l /s
kai: q20 - lietaus vandens intensyvumas l/s·ha - STR 2.07.01:2003 10.1 pav.;
F1 - plotas, ha;
ψ - paviršiaus nuotėkio koeficientas; STR2.07.01:2003 9.4 lentelė
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimų su kieta danga
apskaičiuojamas:
3

WS = 10 x H x Ψ x F x k, m /metus;
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kai: H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
duomenis);
Ψ – paviršinio nuotėkio koeficentas (neturint tikslios informacijos priimama Ψ = 0,4);
F – baseino plotas, ha;
k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, k = 0,85, jei
neišvežamas, k = 1.
3

WS = 10 x 600 x 0,4 x 0,1979 x 1 = 475 m /metus
Lietaus nuotekų užterštumai neviršys pagal:
BDS5 vidutinė metinė
BDS5 didžiausia momentinė koncentracija
Skendinčiuju medžiagų vidutinė metinė
Didžiausia momentinė koncentracija
Naftos produktų vidutinė metinė
Didžiausia momentinė koncentracija

25 mgO2/l;
50 mgO2/l;
30 mg/l;
50 mg/l;
5 mg/l;
7mg/l.

Rengiant teritorijų pritaikymo numatomos vykdyti ūkinės veiklos techninius projektus, projektuojant
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, turi būti išnagrinėjami ir, esant galimybei, taikomi techniniai sprendimai,
kurie sumažintų paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą.
Ryšių tinklai. Ryšių linijų, prie kurių būtų galima prijungti planuojamus statyti objektus, artimiausioje
aplinkoje nėra. Planuojama naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis.
Rengiant inžinerinių tinklų techninius projektus, atskirų inžinerinių tinklų įrengimo atkarpos,
komunikacinių koridorių ribos ir teritorijos gali būti tikslinamos, suderinus tai su tinklus eksploatuojančiomis
organizacijomis; jei įtakojami trečiųjų asmenų interesai – suderinus su trečiaisiais asmenimis.
Detaliajame plane išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo
komunikacijomis būdai. Konkretus teritorijos aprūpinimas inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis
nustatomas statinių techninių projektų sprendiniais.
Susisiekimo sistemos organizavimas
Planuojama teritorija yra Kelmės rajone, Šaukėnų seniūnijoje, Dubėnų k., kuri yra 23,4 km į šiaurės
vakarus nuo Kelmės m., 8,3 km į šiaurės rytus nuo Vaiguvos k. ir 9,8 km į pietvakarius nuo Šaukėnų mstl.
Planuojamas žemės sklypas vakarų - pietų pusėje riboja ribojasi vietinės reikšmės II v kategorijos viešuoju keliu
Ša-23 II v (12) - (42 psl.), į kurį planuojami įvažiavimai – išvažiavimai iš sklypo. Lengvųjų automobilių stovėjimui
planuojamoje teritorijoje bus įrengtos aikštelės su kieta danga (asfaltbetonio, trinkelių ar kt.).
Įvažiavimo ir išvažiavimo vietos iš rekreacinės paskirties sklypo, automobilių stovėjimo vietos rengiant
techninį projektą turi būti tikslinamos, atsižvelgiant į tai, kurioje sklypo vietoje bus pradėta statyti pastatus
sklype. Automobilių stovėjimo vietos gali būti projektuojamos tik sklypo ribose, stovėjimo vietų skaičius,
priklausomai nuo statomų pastatų paskirties, nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“ 1 dalimi <statinio
ar statinių grupės privalomos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos įrengiamos statinio at statinių grupės
žemės sklypo ribose>, o minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius, prie įvairios paskirties statinių
nustatomas vadovaujantis 30 lentele.
30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius
Eil. Nr.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

Pastatų

Minimalus stovėjimo vietų skaičius

Viešbučių paskirties pastatai
Viešbučiai
Moteliai
Svečių namai
Poilsio paskirties pastatai
Poilsio namai
Jaunimo nakvynės namai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)
1 vieta kambariui (numeriui)
1 vieta 2 kambariams (numeriams)
1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui)
1 vieta 6 kambariams (numeriui)

Šiuo metu numatoma, kad objektas nebus naudojamas kasdien, paslaugos bus teikiamos pagal
užsakymus ir savaitgalių poilsiui. Detaliajame plane preliminariai numatomos 3 vietos automobilių stovėjimo
aikštelėms (apie 30 vietų) įrengti.
Želdiniai. Panuojama teritorija yra apsupta dirbamos žemės ūkio paskirties žemės sklypų, su retokai
išsidėčiusiais vienkiemiais bei esamų miškų ir miškelių plotais. Šiuo metu planuojamas žemės sklypas
nenaudojamas žemės ūkio veiklai: sklype yra Dubėnų ežeras 2,5 ha ploto, apie kurį auga savaiminiai medžiai ir
krūmai bei miškas, esantis dalyje žemės sklypo - plotas 0,6690 ha. Miškui ir želdiniams (medžiams ir krūmams),
augantiems ne miškų ūkio paskirties žemėje, nustatyti naudojimo apribojimai. Planuojamas sklypas Kelmės
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rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje nepatenka į numatomus užsodinti mišku plotus,
bet 0,6690 ha žemės sklypo (kad. Nr.5410/0002:139) ploto dalis žemės ūkio paskirties žemės sklype patenka į
kitus inventorizuotus miškų plotus (IV kategorijos ūkinis miškas). Sklype esantis miško plotas yra miškų
kadastro 351 kvartalo dalis.
Žemės sklype (kadastrinis Nr.5410/0002:139), esanti miško žemės 0,6690 ha sklypo riba pažymėta
brėžiniuose pagal skaitmeninius duomenis, gautus iš Valstybinės miškų tarnybos.
Saugotinų želdinių (medžių ir krūmų), augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje tvarkymą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtintos „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašas“ (Žin., 2008-02-09, Nr. 17-611), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ (Žin., 2010-03-18, Nr.
31-1454) bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sprendimu Nr.T-181 patvirtintos „Želdynų ir želdinių
apsaugos ir tvarkymo taisykles“ ir sklype esančios miško naudmenos tvarkomos Lietuvos Respublikos miškų
įstatymo (Žin., 2001, Nr. 35-1161, Žin., 2003-12-30, Nr. 123-5593), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m.
birželio 14 d. nutarimą Nr. 825 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995,
Nr. 51-1256) bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Atliekų susidarymas.
Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr.IX1004 (Žin., 2002, Nr.72-3016) reikalavimais. Sklype susidariusios buitinės atliekos bus renkamos į konteinerius
ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną, antrinės žaliavos (plastmasinė, stiklinė, popierinė tara, skudurai,
padangos, tepalai, metalas), bus rūšiuojamos, renkamos ir tvarkomos bei utilizuojamos pagal Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. birželio mėn. 27 d. sprendimu Nr. T-181 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, pristatant jas į antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartis su
specializuotomis įmonėmis.
Teritorijos tvarkymas, vertikalus planiravimas. Gaisro sauga
Sklype visas sklypo reljefas yra tinkamas poilsio statiniams statyti ir rekreacinei infrastruktūrai įrengti,
reljefo paviršiaus neplanuojama keisti. Galimas minimalus planiravimas tvarkant sklypo teritoriją bei nuvedant
paviršinį vandenį.
Numatomi detaliojo plano sprendiniai bei įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, rengiant
techninį projektą, laikymasis užtikrins minimalią riziką dėl ekstremaliųjų įvykių: gaisrų pavojaus ar nelaimių.
Planuojamas statyti objektas nepriklauso pavojingiems objektams.
Gaisrų ir avarijų tikimybė nedidelė. pastatų ir statinių projektavimo metu bus numatytos visos priemonės:
konstrukcijoms, patalpų planavimo, inžinerinės techninės, organizacinės, kad būtų išvengta ekstremalių
situacijų. Statiniai ir įranga turės atitikti statybos techninių reglamentų ir gaisrinės saugos dokumetų: STR
2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl
Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010-12-14 Nr.146-7510; Žin., 2011-06-21, Nr. 753661), Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 (Žin., 2011,
Nr. 8-378), reikalavimams.
Prieš pradedant ūkinę veiklą vykdytojas įgyvendins visus atitinkamuose teisės aktuose reglamentuotus
darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Galimų avarijų ir gaisrų priežastys galimos dėl žmogiškojo
ir technologinio faktoriaus. Jų tikimybė nėra didelė. Saugaus darbo užtikrinimui privaloma laikytis technologinio
reglamento normų ir įrengimų eksploatavimo instrukcijų, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų.
Darbų saugos ir kitų atsakingų darbuotojų nuolatinė kontrolė ir priežiūra mažina avarinės situacijos susidarymo
galimybę. Laikantis visų saugumo reikalavimų ekstremalių įvykių tikimybė minimali.
Gaisrų gesinimui planuojamame sklype inžineriniai tinklai įrengiami vadovaujantis „Gaisrinės saugos
pagrindiniais reikalavimais" (Žin., 2010, Nr.146-7510; Žin., 2011, Nr. 75-3661), Visuomeninių statinių gaisrinės
saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378) ir Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo
taisyklėmis (nauja redakcija 2011-04-20 įsakymas Nr. 1-138 (Žin., 2011, 48-2343).
Statant pastatus sklype ir nustatant vandens kiekio poreikį, būtina įvertinti ir gaisro gesinimo reikmes bei
numatyti priešgaisrinių hidrantų įrengimą arba vandens paėmimą iš sklype esančio Dubėnų ežero.
Priešgaisrinių hidrantų įrengimo ar vandens paėmimo vietos detalizuojamos techninio projekto rengimo
stadijoje, vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių
reikalavimais.
Prie numatomų statyti pastatų sklype galimas gaisrinio transporto privažiavimas vietinės reikšmės
viešuoju keliu Ša-23 II v (12) (kelio juosta - 12,0 m pločio, 2 eismo juostų), įsijungiančiu į valstybinės reikšmės
rajoninį kelią Nr.2112 Šaukėnai -Vaiguva – Kalniškiai.
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Planavimo organizatorius

Ramūnas Butenis, gyv. M. Marcinkevičiaus g. 17-9, Vilnius, Andrius Jonaitis, gyv.Smėlio g. 7, Šiauliai

Objektas

Žemės sklypo (kad. Nr.5410/0002:139), esančio Dubėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav., detalusis planas

Projektavimo stadija

Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka

Projekto rengėjas

V.Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, Kalnų g.10, LT-86146 Kelmė, tel.(8~427) 51567, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com
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