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DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planuojamos teritorijos (plotas – 8,5200 ha), esančios saugomoje teritorijoje – Tytuv÷nų regioniniame parke,
centrin÷je Tytuv÷nų miesto dalyje, prie Kelm÷s gatv÷s, sl÷nyje, tarp Šiluvos, Z. Citavičiaus ir Pievų gatvių,
detalusis planas rengiamas siekiant:
 suformuoti žem÷s sklypus kultūros namų statybai ir parkui suformuoti;
 nustatyti žem÷s sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame
sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus;
 nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žem÷s naudojimo apribojimus;
 nustatyti leistiną pastatų aukštį metrais – aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žem÷s
sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško;
 nustatyti leistiną žem÷s sklypo užstatymo tankumą – pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų
išorines ribas, santykis su visu žem÷s sklypo plotu;
 nustatyti leistiną žem÷s sklypo užstatymo intensyvumą – visų pastatų antžemin÷s dalies patalpų bendrojo
ploto sumos santykis su žem÷s sklypo plotu;
 nustatyti statinių statybos vietą (žem÷s sklypo dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius), statybos
riba – linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba, ar statybos linija – linija, su kuria turi sutapti
pastato (statinio) gatv÷s fasado projekcija, išskyrus inžinerinius tinklus;
 nustatyti susisiekimo sistemos organizavimą, transporto srautus (įvažiavimai, automobilių stov÷jimo vietos ir
kt).;
 nustatyti servitutus (teis÷ į svetimą žem÷s sklypą ar jo dalį suteikiama naudotis Lietuvos Respublikos žem÷s
įstatymo nustatyta tvarka), jei reikalingi.
Planuojamoje teritorijoje formuojami įvairios paskirties sklypai. Užstatymo reglamentai sklypams
nustatomi priklausomai nuo jų paskirties: visuomenin÷s paskirties teritorijose – mokslo ir mokymo, kultūros ir
sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statyba, komercin÷s paskirties objektų teritorijose - prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statyba, gyvenamosiose teritorijose - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statyba, atskirųjų želdynų teritorijose (rekreacin÷s paskirties teritorijos) - įrengiama parkas, skverai, žaliosios
jungtys, kiti poilsiui skirti želdynai bei trumpalaikio poilsio infrastruktūra bei inžinerin÷s infrastruktūros teritorijose
- tai visų rūšių transporto ir p÷sčiųjų jud÷jimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorija.
Visuomenin÷s paskirties statinių paskirtis nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.02.02:2004 „Visuomenin÷s paskirties statiniai“ 1 priedo Visuomenin÷s paskirties pastatų sąrašo 2 p. administracin÷s paskirties pastatai (valstyb÷s ir savivaldybių valdymo įstaigų, prokuratūrų, teismų, kitų įstaigų ir
organizacijų administraciniai pastatai, ambasadų, bankų, pašto, biržų, darbo biržų, draudimo įstaigų, biurų
advokatų, notarų, antstolių kontorų, informacijos centrų ir kiti pastatai), 3 p. - prekybos paskirties pastatai
(parduotuv÷s, parduotuv÷s – operatorin÷s, vaistin÷s, knygynai, prekybos paviljonai, palapin÷s, kioskai ir kiti
pastatai), 7 p. - kultūros paskirties pastatai (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai,
archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos ir kiti pastatai), 11 p. - sporto paskirties pastatai
(sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai).
priskiriami visuomenin÷s paskirties statiniams. Tod÷l užstatymo reglamentai sklypams nustatomi remiantis šiuo
statybos techniniu reglamentu 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 techniniuose projektuose
projektuojamos inžinerin÷s
infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas.
Visuomenin÷s paskirties teritorijų sklypams užstatymo reglamentai nustatomi vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomenin÷s paskirties statiniai“ nuostatomis:
Statinių išd÷stymo sklype reikalavimai. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.02.02:2004 „Visuomenin÷s paskirties statiniai“ 3 priedo reikalavimais nustatyta, kad „statiniai turi būti
išd÷stomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teis÷ti interesai. Nustatomi šie
mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai:
1. visuomenin÷s paskirties statinių iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems
visuomenin÷s paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio
metrui. Atstumas iki žem÷s sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomenin÷s
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.
2. ne visuomenin÷s 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.
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3. statant naujus visuomenin÷s paskirties statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar
statomiems pastatams atitinkamuose teis÷s aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus
apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant visuomenin÷s paskirties statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir
natūralus apšvietimas negali pablog÷ti.
Užstatymo reglamentai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypams nustatomi remiantis
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 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 inžinerin÷s infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas.
Pastatų statybos sklype reikalavimai nustatyti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“:
8 priedu – „Statinių išd÷stymo namo sklype gretimų sklypų atžvilgiu reikalavimai“:
Statiniai turi būti išd÷stomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti
interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos ir gatvių raudonųjų linijų, išskyrus atvejus,
kai mažesnis atstumas numatytas teritorijų planavimo dokumentuose, ir kiti reikalavimai:

pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas
didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žem÷s sklypo ribos
nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas,
jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;

inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, - ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas,
gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu;

sklypo aptvarų, priskiriamų nesud÷tingiems statiniams, taip pat ir kito tipo aptvarų - pagal STR
1.01.07:2002 [6.2.5] reikalavimus tvoroms;

pastatų (priestatų) atstumai iki gretimo sklypo pastatų (priestatų) turi atitikti reikalavimus, nustatytus STR
2.02.09:2005 Reglamento 2 priede. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, gavus gretimo sklypo savininko
sutikimą raštu. Toks sutikimas reikalingas ir tuomet, kai pastatai sublokuojami ant sklypo ribos.
Nustatant priešgaisrinius atstumus tarp pastatų, blokuojant pastatus ant sklypo ribos, turi būti
vadovaujamasi Gaisrin÷s saugos pagrindiniais reikalavimais [STR 2.02.09:2005 - 6.6.3].
Šiame priede reglamentuoti atstumai nuo pastatų ir statinių taikomi ir bet kurioms Namo ar jo priklausinių
bei inžinerinių statinių išsikišančioms konstrukcijoms.
9 priedu – „Namų sklypų užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“:
 Minimalus atstumas nuo atskirai statomo Namo ir jo priklausinių (išskyrus nesud÷tingus statinius) iki
kaimyninio žem÷s sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių
tinklų iki kaimyninio žem÷s sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras, jei nepažeidžiami kaimyninio sklypo
savininko (naudotojo) interesai. Mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žem÷s sklypo ribos arba blokuojant
gretimų žem÷s sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrin÷s saugos reikalavimai (žr. Gaisrin÷s saugos
pagrindinius reikalavimus [6.6.3], Gyvenamųjų pastatų gaisrin÷s saugos taisykles [6.6.4]) ir gautas kaimyninio
žem÷s sklypo savininko sutikimas raštu, išskyrus tuos atvejus, kai pastatų blokavimas numatytas patvirtintuose
teritorijų planavimo dokumentuose. Mažinant tiesiamų inžinerinių tinklų atstumą iki kaimyninio žem÷s sklypo
ribos, reikalingas šio sklypo savininko sutikimas raštu. Atstumai nuo nesud÷tingų statinių iki kaimyninio sklypo
ribos nurodyti STR 1.01.07:2002 [6.2.5].
 Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino
poveikio kaimyniniam žem÷s sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas
"mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):2005 [6.2.6] reikalavimus.
 Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatv÷s raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
krūmų ir gyvatvorių - ne mažiau kaip 1 m; žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, - 2 m;
kitų medžių - 3 m.
Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaur÷s, šiaur÷s rytų ar šiaur÷s vakarų pus÷je turi būti ne
didesnis kaip 1,3 m.
Planuojama teritorija yra gamtinio karkaso teritorijoje. Tai melioruota teritorija, kurioje yra atviras
melioracijos griovys ir teka sureguliuotas Tytuvos upelis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98 patvirtintu „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių
apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu“:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostos prie griovių nenustatomos (3
punktas);
Tytuvos upeliui pakrančių apsaugos juosta nustatoma 20 m (5.2 punktas, priklausomai nuo pakrant÷s
žem÷s paviršiaus vidutinio nuolydžio/polinkio kampo bei 5.3 ir 6.1 punktais, kuriuose nurodyta, kad
valstybiniuose parkuose (sklypas yra Tytuv÷nų regioninio parko teritorijoje) ir gyvenamosiose teritorijose šis
atstumas didinamas du kartus). Tytuvos upelio apsaugos juostoje esantis gruntinis kelias naikinamas, nes
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vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimo Nr.343 „Specialiosios žem÷s
ir miško naudojimo sąlygos“ XXIX skyriaus „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrant÷s apsaugos
juostos“ 126.2 punktu tiesti kelius pakrant÷s apsaugos juostose draudžiama.
Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių technin÷s priežiūros taisyklių 32 punktu,
<melioracijos grioviai yra pagrindiniai melioracijos sistemų statiniai, tod÷l, juos saugant, 32.2 papunkčiu
nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutin÷s briaunos) 15 m pločio griovio priežiūros juosta, kurioje
draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti medžius ir krūmus, ir 1 m pločio
daugiamečių žolių apsaugin÷ juosta, kurią galima arti tik pers÷jant žolę>.
Planuojamoje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 21d. įsakymu Nr.
D1-694 patvirtintų „D÷l atskirų rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”- „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo“
priede planuojamoje teritorijoje esantiems sklypams priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas
nuo viso žem÷s sklypo ploto, nustatomas, atsižvelgiant į žem÷s sklypo, kuriam želdynai priklauso, žem÷s
naudojimo būdą:
gyvenamųjų teritorijų - skirtų mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti, priklausomųjų
želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 25% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
visuomenin÷s paskirties teritorijos statybos sklypuose, kuriuose numatoma:
 kitų mokslo ir mokymo įstaigų pastatų statyba - želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 30% nuo viso
žem÷s sklypo ploto.
 administracinių pastatų statybos sklypai - želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 15% nuo viso žem÷s
sklypo ploto.
 kultūros ir sporto pastatų statybos (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų ir kitų kultūros įstaigų, sporto kompleksų) - želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 25% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
komercin÷s paskirties objektų teritorijos - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos
sklypuose, želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 15% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
Rengiant detalųjį planą ir nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
vadovaujantis Tytuv÷nų miesto bendrajame plane nustatytu konkrečiu teritorijos naudojimo tipu ir Pagrindin÷s
tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties žem÷s sklypų naudojimo būdų turiniu, žem÷s sklypų naudojimo pobūdžių
sąrašu ir jų turiniu, patvirtintu žem÷s ūkio ir aplinkos ministrų 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-521/D1-40
(Žin., Nr. 2005, Nr. 14-450):
Sklypas Nr.1 – 1502 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos (I);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10-I/I1/I2);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, leistinas pastatų aukštis metrais nuo
žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško,
maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷, statinių aukštis iki karnizo – nenustatomi.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 547,0 kv. m;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
1502,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 1502,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 454,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 1502,0 kv. m.
Planuojamas servitutas: S1 - 130 kv. m: servituto kodas - 7 – teis÷ svetimam statinio naudotojui naudoti statinį
stovintį žem÷s sklype (nustatomas elektros pastot÷s statybai ir eksploatavimui bei elektros linijoms įrengti ir
eksploatuoti).
Sklypas Nr.2 - 3869,0 kv. m (žem÷s sklypą kad. Nr.5472/0001:298 naudoja Kelm÷s rajono savivaldyb÷ - 200804-08 panaudos sutartis Nr.13/SŽ-294):
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – komercin÷s paskirties objektų teritorijos (K);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – komercin÷s paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų
statiniams statyti (tp9-K1);
 statinių aukštingumas – 1- 3 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 30 %;
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užstatymo intensyvumas - iki 0,9;
leistinas pastatų aukštis metrais nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷ – 137,6 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 15% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p. 1(I) – apsaugos zonos plotas nenustatomas, nes pagal TEO, LT pateiktus
patikslintus ryšių tinklų duomenis, ryšių linijų sklype n÷ra) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus
statiniams statyti ir ryšių tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zonos, p. 6(VI) – 451,0 kv. m;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
3869,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) - 3869,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 282,0 kv. m
(tinklai pastatyti po kadastrinių matavimų).
Planuojami servitutai: S2 – 531,0 kv. m: servitutų kodai - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teis÷ tiesti, aptarnauti ir
naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).



Sklypas Nr.3 – 286,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – visuomenin÷s paskirties teritorijos (V);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (tp10-I1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, leistinas pastatų aukštis metrais nuo
žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško,
maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷, statinių aukštis iki karnizo – nenustatomi.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 61,0 kv. m;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p.21(XXI) –
286,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 286,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) - 286,0 kv. m.
Sklypas Nr.4 – 10600,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – visuomenin÷s paskirties teritorijos (V);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – visuomenin÷s paskirties teritorijos – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo
paskirties pastatų bei statinių statybos (tp7-V/V3);
 statinių aukštingumas – 1–3 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 30 %;
 užstatymo intensyvumas - iki 1,2;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷ – 136,5 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 25% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros tinklams/įrenginiams įrengti;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
10600,0 kv. m;
 saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žem÷je, p. 27(XXVII) – 1975,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 10600,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 390,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 10600,0 kv. m.
Planuojami servitutai:
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S3 – 956,0 kv. m ir S4 – 27,0 kv. m: servitutų kodai - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teis÷ tiesti, aptarnauti ir
naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
S5 – 100,0 kv. m: servituto kodas - 7 – teis÷ svetimam statinio naudotojui naudoti statinį stovintį žem÷s sklype.
S6 – 366,0 kv. m: servitutų kodai - 101, 201 kelio servitutas (viešpataujantis ir tarnaujantis daiktas)- nustatomas
privažiavimui prie elektros pastot÷s.
Sklypas Nr.5 – 360,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – kitos paskirties žem÷s mišrūs naudojimo būdai (G1/K);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacin÷s paskirties želdynų (E/E1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, leistinas pastatų aukštis metrais nuo
žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško,
maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷, statinių aukštis iki karnizo – nenustatomi.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus gatvei statyti ir ryšių
tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus gatvei statyti ir
elektros tinklams/įrenginiams įrengti;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
360,0 kv. m;
2
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 360,0 m ;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 4,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 360,0 kv. m.
Planuojami servitutai: S7 – 4,0 kv. m: servitutų kodai - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teis÷ tiesti, aptarnauti ir
naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Sklypas Nr.6 – 4045,0 kv. m:
konkretus teritorijos naudojimo tipas – visuomenin÷s paskirties teritorijos (V);
žem÷s sklypo paskirtis - kita;
naudojimo būdas ir pobūdis – visuomenin÷s paskirties teritorijos – administracin÷s paskirties pastatų
statybos/mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (tp7-V/V1/V3);
 statinių aukštingumas – 1–3 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 30 %;
 užstatymo intensyvumas - iki 1,2;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷ – 140,25 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – nuo 15% – 60% (priklausomai nuo statomų pastatų
paskirties) nuo viso žem÷s sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijoms įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijoms įrengti;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
1728,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 4045,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 4045,0 kv. m.




Sklypas Nr.7 – 2607,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – kitos paskirties žem÷s mišrūs naudojimo būdai (G1/K);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamosios teritorijos – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams
statyti ir komercin÷s paskirties objektų teritorijos - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (tp6/tp9G/G1/K/K1);
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statinių aukštingumas – 1- 2 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
užstatymo tankis – iki 19,9 % / 30%;
užstatymo intensyvumas - iki 0,4 / 0,9;
leistinas pastatų aukštis metrais nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷ – 139,25 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 25% / 15% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijoms įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijoms įrengti;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
2141,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 2607,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 2607,0 kv. m.





Sklypas Nr.8 – 1309,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija (G1);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji teritorija – vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems namams
statyti (tp6-G1);
 statinių aukštingumas – 1- 2 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 26,6 %;
 užstatymo intensyvumas - iki 0,4;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos aukščiausio taško – 10,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷ – 137,0 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma;
 priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir g÷lynus, plotas – 25% nuo viso žem÷s sklypo ploto.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir ryšių
linijoms įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir
elektros linijoms įrengti;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
1309,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 1309,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 1309,0 kv. m.
Sklypas Nr.9 – 3926,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos (I);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (tp10-I/I1/I2);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, leistinas pastatų aukštis metrais nuo
žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško,
maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷, statinių aukštis iki karnizo – nenustatomi.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – 4,0 kv. m;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 8,0 kv. m;
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žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
3926,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 3926,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – 162,0 kv. m;
 dirvožemio apsauga p. 52(LII) – 3926,0 kv. m.


Sklypas Nr.10 – 56696,0 kv. m:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – atskirųjų želdynų teritorija (E);
 žem÷s sklypo paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – atskirųjų želdynų teritorija – rekreacin÷s paskirties želdynų (E/E1);
 statinių aukštingumas, užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, leistinas pastatų aukštis metrais nuo
žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško,
maksimali absoliuti pastato aukščio altitud÷, statinių aukštis iki karnizo – nenustatomi. Tytuv÷nų miesto
teritorijos bendrajame plane pastatų aukštingumo reglamentavimo br÷žinyje teritorija priskiriama kitoms
neužstatytoms teritorijoms, tod÷l statinių statyba nenumatoma.
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 ryšių linijų apsaugos zonos, p.1(I) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus gatvei statyti ir ryšių
tinklams/įrenginiams įrengti;
 elektros linijų apsaugos zona, p. 6(IV) – 3576,0 kv. m;
 žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, p. 21(XXI) –
56696,0 kv. m;
 vandens telkiniai, p. 28(XXVIII) – 1406,0 kv. m;
 paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrant÷s apsaugos juostos – 29(XXIX) – 8592,0 kv. m;
 nacionaliniai ir regioniniai parkai, p. 34(XXXIV) – 56696,0 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo
tinklams/įrenginiams įrengti;
 dirvožemio apsauga, p. 52(LII) – 56696,0 kv. m.
Planuojami servitutai: S8 – 1978,0 kv. m, S9 – 1286,0 kv. m, S10 – 1040,0 kv. m, S11 – 176,0 kv. m, S12 –
140,0 kv. m, S13 – 625,0 kv. m ir S14 – 580,0 kv. m: servitutų kodai - 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teis÷
tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Sklypų ribos, plotai, naudojimo ir statybos reglamentai bei servitutai nurodyti detaliojo plano br÷žiniuose
DP-3, DP-4 ir DP-5 esančiose aprašomosiose lentel÷se. Statinių statybos zona (žem÷s sklypo dalis, kurioje
numatoma statyti pastatus (statinius), statybos riba - linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba,
išskyrus inžinerinius tinklus, pažym÷ta br÷žiniuose DP-3 ir DP-4. Užstatymo ribos, rengiant techninius statinių
projektus, gali būti koreguojamos atsižvelgiant į techniniuose projektuose projektuojamos inžinerin÷s
infrastruktūros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas.
Planuojamas sklypas Nr.10 atskirųjų želdynų teritorija – rekreacin÷s paskirties želdynų (E/E1) – kaip
esamo Europos parko teritorija, kurioje nenumatoma pastatų statyba. Tytuv÷nų miesto bendrajame plane tai
teritorija, kuri priskiriama kitoms neužstatytoms teritorijoms. Parko teritorijoje siūloma įrengti atviras vaikų ir
suaugusiųjų žaidimo aikšteles. Tai gal÷tų būti lauko šachmatų, lauko treniruoklių aikštel÷ – atvira „gimnastikos
sal÷“ lauke ir kt. panašūs poilsiui pritaikyti įrenginiai. Parko teritorijoje p÷sčiųjų – dviračių takų, medžių ir krūmų
vietos bei poilsio ir vaikų žaidimų aikštelių vietos parodytos preliminariai ir sprendžiamos rengiant parko techninį
projektą.
Parkavimo vietų poreikis. Kadangi planuojama teritorija yra urbanizuotoje miesto centro dalyje ir joje
yra šiuo metu veikianti turgaviet÷ komercin÷s paskirties sklype (sklypas Nr.2) bei planuojama teritorija parkui
(sklypas Nr.10), Tytuv÷nų miesto bendrajame plane numatytas plotas automobilių parkavimo aikštel÷s statybai.
Parkavimo vietų poreikius numatoma spręsti individualiai kiekvienoje skirtingos paskirties teritorijoje,
priklausomai nuo statomų pastatų paskirties ir sprendžiamas techninio projekto stadijoje pagal STR
2.06.01:1999 (10 lentel÷). Detaliojo plano br÷žiniuose automobilių parkavimo aikštel÷s pažym÷tos preliminariai.
Turint galvoje ribotą užstatymo intensyvumą, parkavimo poreikius galima realizuoti įrengiant požemines
aikšteles arba planuojamo užstatymo antžeminių dalių tūrių sąskaita.
Vadovaujantis Tytuv÷nų regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 431 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-605 redakcija)16 punktu naujos lengvųjų automobilių ir autobusų stov÷jimo aikštel÷s
projektuojamos ir įrengiamos ne arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto, bet visais atvejais už vandens telkinio
pakrant÷s apsaugos juostos ribų. Projektuojant didesnes kaip 500 kv. m lengvųjų automobilių ir autobusų stov÷jimo
aikšteles, numatomos želdinių juostos, skaidančios aikšteles ne didesn÷mis kaip 500 kv. m dalimis, išsaugomi esami
želdiniai.
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Planuojamos teritorijos susisiekimo infrastruktūra. Planuojama teritorija yra Tytuv÷nų miesto
centrin÷je dalyje prie Kelm÷s gatv÷s. Planuojant šios teritorijos gatvių tinklą, būtina vadovautis Tytuv÷nų miesto
teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Svarbiausia šiuo metu transportin÷ jungtis su kitais pagrindiniais miesto
rajonais yra Kelm÷s gatv÷. Tytuv÷nų miesto sprendiniuose planuojamoje teritorijoje ir jos gretimyb÷se
numatytos šios svarbiausios transportin÷s jungtys:
 Kelm÷s ir Šiluvos gatv÷s (esamos) D1 kategorijos gatv÷s.
 Nauja gatv÷, jungianti Kelm÷s ir Šiluvos gatves – D2 kategorijos gatv÷, atitinkanti M6.50/30 skersinio
profilio reikalavimus. Gatv÷s D2 - važiuojamoji dalis planuojama 5,5 metrų, dviejų eismo juostų; gatv÷s juostos
plotis tarp raudonųjų linijų - 12 metrų. Šiame etape gatvę siūloma projektuoti kaip – akligatvį – D(2-2) kategorijos
gatvę, atitinkančią M6.50/30 skersinio profilio reikalavimus. Gatv÷s D(2-2) - važiuojamoji dalis planuojama iki
5,5 metrų, dviejų eismo juostų; gatv÷s juostos plotis tarp raudonųjų linijų - 12 metrų. Akligatvio pabaigoje įrengti
12,5x12,5 m apsisukimo aikštelę. Ateityje, rengiant kitos teritorijos, į kurią patektų likusi gatv÷s dalis, būtų baigta
projektuoti gatv÷ ir sankryža su Šiluvos gatve.
Planuojama kvartalo susisiekimo sistema atitiks transporto eismo organizavimo ir gatvių tinklo
kategorijų reikalavimus - šios miesto vakarin÷s dalies gatvių tinklo rišlumą ir rekreacin÷s paskirties teritorijų
apsaugą nuo tranzitinių transporto srautų ir krovininio transporto eismo.
Inžinerinis teritorijos aprūpinimas. Rengiant detalųjį planą, analizuota ir įvertinta planavimo sąlygose
nurodyta teritorija. Planuojami inžineriniai tinklai įrengiami esamo akligatvio raudonųjų linijų ribose, inžinerinių
tinklų apsaugos zonų ribose planuojami servitutai.
Vandentiekio ir nuotekų tinklai. Pagal išduotas UAB „Kelm÷s vanduo“ 2011-03-31 planavimo sąlygas
Nr.TS-06, vandentiekio ir fekalinių nuotekų tinklai yra šalia planuojamos teritorijos, Kelm÷s gatv÷je. Prie jų
prijungiamos planuojamoje D(2-2) kategorijos gatv÷je planuojamos vandentiekio ir fekalinių nuotekų linijos.
Planuojamos gatv÷s infrastruktūros teritorijoje numatoma vieta fekalinių nuotekų siurblinei statyti.
Elektros tiekimas. Pagal išduotas AB „LESTO“ 2011-03-29 planavimo sąlygas Nr.TS-44840-11-0069,
planuojamos teritorijos elektros įrenginiams elektros energija (45 kW leistina naudoti galia, taikant trečią (III)
aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją) bus tiekiama iš esamos planuojamame sklype 10 kV orin÷s
linijos, sumontuojant 10 kV kabelinę liniją ir modulinę transformatorinę. Detaliajame plane numatoma esamos
transformatorin÷s rekonstrukcija ir naujos modulin÷s transformatorin÷s pastot÷s statyba sklype Nr.4. Elektros
įrenginių ir tinklų eksploatavimui ir statybai planuojami servitutai.
Reikiamo 0,4 kV kabelinio tinklo, 10 kV kabelinių linijų ir modulinių tranzitinių MTT pastočių statybos
vieta tikslinama statinių projektavimo metu.
Rengiant techninius projektus statinių statybai ir elektros kabelių klojimui, privalu gauti technines
sąlygas iš įmon÷s - elektros energijos tiek÷jos.
Žem÷s klausimai elektros linijų tiesimo vietose sprendžiami vadovaujantis Žem÷s, Elektros energetikos
ir kitų įstatymų reikalavimais:
 žem÷s juostos laikinam naudojimui elektros tinklų statybos laikotarpiu suteikiama LR Vyriausyb÷s
nustatyta tvarka;
 žem÷s sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, nepaimami iš žem÷s savininkų (naudotojų) ir jie
naudojami kitoms reikm÷ms laikantis “Specialiųjų žem÷s 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 žem÷je turi
teisę tik sudarius žem÷s sklypų servituto sutartis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu.
Šildymas. Pagal išduotas UAB „Kelm÷s šilumos tinklai“ 2011-03-17 planavimo sąlygas Nr.45,
planuojami objektai nebus prijungti prie miesto centralizuotų tinklų. Pastatų šildymas tur÷tų būti sprendžiamas
bendras šio kvartalo ribose esantiems statiniams arba kiekvienam sklypui, kuriame numatyti statyti pastatai,
vietinis.
Ryšių tinklai. Pagal išduotas TEO LT, AB 2011-03-16 planavimo sąlygas Nr.03-2-06-2/611 ir suderintą
topografinę nuotrauką, ryšių tinklai yra šalia planuojamos teritorijos Kelm÷s gatv÷je. Prie jų prijungiamos
planuojamoje D(2-2) kategorijos gatv÷je planuojamos ryšių linijos. Rengiant statinių ir ryšio kabelio techninius
projektus, prisijungimo vieta prie ryšių linijų tikslinama pagal statomų statinių vietą, gavus technines sąlygas iš
fiksuoto ryšio paslaugas tiekiančios ir tinklus eksploatuojančios įmon÷s. Tinklai klojami esamos ir planuojamos
gatv÷s raudonųjų linijų ribose.
Lietaus nuotekų tinklai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m balandžio 2 d.
įsakymu Nr.D1-193 patvirtintu ,,Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594): 16 punktu
nustatyta, kad paviršin÷s nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo
plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant į bendras (kitiems asmenims priklausančias) paviršinių nuotekų
tvarkymo sistemas turi būti valomos bent sm÷lio (purvo), naftos gaudykl÷se, kurių našumas ir efektyvumas
leidžia įgyvendinti reglamento 24.1 ir 24.3 punkte nustatytas sąlygas.
Parodytos preliminarios lietaus nuotekų valyklos vietos: viena - kaip numatyta Tytuv÷nų miesto
teritorijos bendrajame plane, kita – esamų lietaus nuotekų išleidimo linijoje. Išvalytas vanduo išleidžiamas į
LAPAS

LAPŲ

59

9

10/2012 – DP – AR

Planavimo organizatorius:
Objektas:
Projektavimo stadija:
Projekto reng÷jas:

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelm÷, tel. (8~427) 69053
Teritorijos, esančios tarp Kelm÷s ir Z. Citavičiaus gatvių, Tytuv÷nų mieste, detalusis planas
Teritorijų planavimas. Detalus planas rengiamas bendra tvarka
V. Olišauskien÷s individuali projektavimo įmon÷, Kalnų g.10, LT-86146 Kelm÷, tel.(8~42)753182, (8~614)87799, el.p. v.olisauskiene@gmail.com

griovį. Lietaus nuotekų valyklų vietos ir reikalingumas sprendžiamas rengiant gatvių, pastatų ir statinių
techninius projektus.
Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, detaliajame plane išnagrin÷jami
galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai. Konkretus teritorijos
aprūpinimas inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis nustatomas statinių techninių projektų
sprendiniais.
Atliekos. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01
Nr.IX-1004 (Žin., 2002, Nr.72-3016) reikalavimais. Buitin÷s atliekos bus surenkamos į konteinerius ir išvežamos
į buitinių atliekų sąvartyną, bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis
įmon÷mis. Buitinių atliekų konteinerių vietos įrengiamos visuomenin÷s, komercin÷s ir gyvenamosios paskirties
sklypų teritorijose. Preliminarus jų išd÷stymas visuomenin÷s ir komercin÷s pažym÷tas br÷žiniuose DP-3, DP-4 ir
sprendžiamas techninių projektų rengimo metu.
Buitin÷s atliekos bus surenkamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną, bei antrinių
žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis įmon÷mis. Buitinių atliekų konteinerių vietos
įrengiamos visuomenin÷s, komercin÷s ir gyvenamosios paskirties sklypų teritorijose. Jų vietos tikslinamos
techninių projektų rengimo metu.
Teritorijos tvarkymas, vertikalus planiravimas. Gaisro sauga.
Planuojamos teritorijos reljefas yra tinkamas planuojamiems objektams statyti ir įrengti, reljefo
paviršiaus neplanuojama keisti. Galimas minimalus planiravimas tvarkant sklypų teritorijas bei nuvedant
paviršinį vandenį.
Priešgaisrin÷ sauga bus užtikrinama remiantis priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos gelb÷jimo komandų
paj÷gomis. Atstumas iki artimiausios Kelm÷s priešgaisrin÷ gelb÷jimo tarnybos Tytuv÷nų komandos, esančios
Budraičių k., yra maždaug apie 5,0 km. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš Kelm÷s gatv÷je esamų ir
planuojamoje gatv÷je įrengtų priešgaisrinių hidrantų. Rengiant pastatų ir kitų statinių techninius projektus,
pastatų ugniaatsparumo laipsnis ir tarpusavio atstumai turi būti projektuojami laikantis galiojančių gaisro saugos
ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų. Numatomų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis, priklausomai
nuo jų paskirties, turi būti ne mažesnis nei I-II.

Projekto vadov÷

Valerija Olišauskien÷

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktor÷

Irena Sirusien÷
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